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Dotyczy: konkursu ofert związanego z udzielaniem całodobowych specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej 
oraz nadzorem nad bankiem krwi dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego z 
siedzibą w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5 (sprawa DZP.46.2.201) 

 
 
 

W odpowiedzi na protest jaki wpłynął 09.02.2016r. do Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o.o. informujemy, iż Udzielający zamówienia postanowił 
zmodyfikować zapisy paragrafu VI pkt. 10 w następujący sposób: 

 
„ załącznik 12 – wykaz miejsca świadczenia wykonywania badań objętych postępowaniem 
konkursowym wg załącznika nr 1. Udzielający zamówienia wymaga aby (dotyczy pozycji 
336 i 337 opisu przedmiotu zamówienia) : 

a)         Do oferty musi być dołączona opinia (list referencyjny) wystawiona przez 
ośrodek referencyjny: Laboratorium Prątka Gruźlicy Instytutu Gruźlicy i Chorób 
Płuc potwierdzająca jakość badań wykonywanych w oferowanym Laboratorium 
Prątka Gruźlicy. 

b)        Droga dojazdu z placówki Udzielającego zamówienie do wykonującego 
badania Laboratorium Prątka nie może przekroczyć 130 km.” 

 
 Z wieloletniego doświadczenia jakie posiada szpital we współpracy z laboratoriami 
wykonującymi badania w kierunku prątka gruźlicy wynika, iż materiał pobrany do badania, 
który był transportowany zbył długo (daleko), niejednokrotnie ulegał rozkładowi a 
przekazywane szpitalowi wyniki nie zawsze obrazowały stan faktyczny pacjenta. Ponieważ 
szpital posiada prężnie działający 72 łóżkowy Oddział Pulmonologii przy którym działa  
Fundacja Oddychanie, gdzie leczeni są pacjenci z różnorodnymi schorzeniami układu 
oddechowego, w tym także pacjenci onkologiczni, szybkie i wiarygodne (potwierdzone 
odpowiednimi certyfikatami) badania są sprawą priorytetową. Jak słusznie zauważył 
składający protest  w cytowanych dokumentach „Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz 
zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy” 
oraz „zaleceniami polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i 
zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci” określone są czasy rozpoczęcia badań, wynoszące 
„kilka godzin” od pobrania. Niemożliwe jest dotrzymanie wskazanego czasu przy tak dużej 
odległości jaką musi pokonać próbka od miejsca pobrania do laboratorium, ponieważ do tego 
czasu należy uwzględnić okres od pobrania materiału od pacjenta na oddziale szpitalnym, 
odpowiedniego zabezpieczenia, opakowania i ewidencjonowania oraz przekazania go do 
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transportu. W trosce o życie i zdrowie naszych pacjentów oraz gwarancje wysokich 
standardów świadczonych  usług, mając na uwadze przytoczone doświadczenia zobligowani 
jesteśmy do postawienia w/w warunków.      
 
Poniżej odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym konkursie: 
 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
1 Rozdział V ust. 4 Ogłoszenia – Sugerujemy Zamawiającemu zmianę 

sposobu weryfikacji posiadania przez oferentów odpowiedniego 
potencjału finansowego do wykonania zamówienia poprzez uzupełnienie 
wymogu wylegitymowania się posiadaniem środków pieniężnych lub 
zdolności kredytowej w wysokości 1,5 mln zł. wymogiem wykazania 
dodatniego wyniku finansowego w ostatnim złożonym do rejestru 
przedsiębiorców sprawozdaniu finansowym (w przypadku oferentów, 
będących osobami fizycznymi, w ostatnim zeznaniu podatkowym), Jest 
oczywiste, iż w związku z realizacją zamówienia o wartości (za okres 5 
lat) około 20 mln złotych (nawet przy nierealnym zapewne poziomie 
rentowności inwestycji, wynoszącym 20%) niezbędne będzie poniesienie 
kosztów w wysokości co najmniej 15-16 milionów złotych. Posiadanie 
rezerwy finansowej w wysokości 1,5 miliona złotych nie wystarczy zatem 
na więcej niż około pół roku realizacji zamówienia. Tymczasem sytuacja 
finansowa w służbie zdrowia jest powszechnie znana i zaległości 
płatnicze przekraczające pół roku nie są rzadkością. W połączeniu z 
brakiem możliwości zbywania wierzytelności wobec szpitali, powoduje to 
konieczność posiadania przez potencjalnych kontrahentów 
Zamawiającego zdolności do długotrwałego kredytowania zamawiających 
szpitali. Taką zaś zdolność daje nie tyle jednorazowo zgromadzony zapas 
gotówki ale posiadanie nadwyżek finansowych, generowanych w ramach 
działalności przedsiębiorstwa (pozwalającą finansować świadczenie 
usług, za które zapłata spływa z wielomiesięcznym opóźnieniem). 
Wskazać również należy, że wymagany przez Zamawiającego „bufor” w 
wysokości 1,5 mln zł jest oczywiście niewystarczający również z uwagi 
na postanowienia samej umowy, gdyby bowiem Zamawiający trwale (to 
jest przez co najmniej 3 miesiące) nie regulował należności za badania to 
wykonawca mógłby złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy nie ze 
skutkiem natychmiastowym ale za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem 
i przez cały ten czas musiałby posiadać zdolność do finansowania z 
innych źródeł świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. Tymczasem 
jak wynika z powyższych, bardzo oszczędnych szacunków, kwota 1,5 
mln zł wystarczać może na ponoszenie kosztów obsługi Zamawiającego 
co najwyżej przez 6 a nie przez 11 miesięcy (dwumiesięczny termin 
płatności, trzy miesiące zaległości oraz 6 miesięcy okresu 
wypowiedzenia). Żaden jednorazowy zastrzyk gotówki (jakiego mogą 
dokonać właściciele w nadziei na uzyskanie konkretnego zamówienia) nie 
zapewni możliwości utrzymania obsługi Zamawiającego w takiej sytuacji, 
skrajnej sytuacji (której wszakże nie można wykluczyć). Co więcej, fakt 
posiadania na rachunku bankowym w danym dniu odpowiedniej kwoty 
wcale nie oznacza, ze kwota ta już w dniu następnym z rachunku tego 
została przez oferenta podjęta (i w rzeczywistości nie będzie stanowiła 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia  
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żadnego realnego zabezpieczenia świadczenia usług nawet mimo braku 
płatności). Wprowadzenie zatem dodatkowego wymogu (obok już przez 
Zamawiającego przewidzianego) będzie stanowiło uzupełnienie i 
urealnienie zabezpieczenia jakim dla Zamawiającego jest odpowiedni 
potencjał finansowy oferenta.  

2 Czy udzielający Zamówienia dopuści złożenie oferty przez podmiot , 
który wraz z ofertą złoży deklarację uzyskania certyfikatu normy ISO 
27001:2014 w okresie do 12 miesięcy od daty uzyskania zamówienia? 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

3 Dotyczy rozdział VI Wymagane dokumenty; pkt. 10 

Czy udzielający Zamówienie dopuści możliwość wykonywania badań z 
powyższego zakresu w laboratorium podwykonawcy, które oddalone jest 
od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 12 km i posiada wszystkie 
wymagane przez Udzielającego Zamówienia uprawnienia do 
wykonywania badań z zakresu diagnostyki prątka gruźlicy? 

Patrz zmodyfikowany zapis pkt. VI.10 
(poniżej)  

4 Pozycja 5 Płytki krwi oznaczane w 37°C – prosimy o uwzględnienie 
faktu, że metodyka stosowana w przypadku tego badania może być 
zastąpiona przez metody referencyjne, np. cytometrię przepływową. 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tego badania 
metodą referencyjną? 

TAK 

5 Pozycje 339, 340, 341 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 2 dni roboczych ze względu 
na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w 
większe serie do oznaczeń. 

TAK 

6 Pozycje 30, 192, 194 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 3 dni roboczych ze względu 
na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w 
większe serie do oznaczeń. 

TAK, dotyczy poz. 192 i 194  

7 Pozycje 8, 205, 206 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 4 dni roboczych ze względu 
na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w 
większe serie do oznaczeń oraz weryfikacji mielogramów przez 
specjalistów hematologów, co wydłuża proces diagnostyczny. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

8 Pozycje 112, 113, 209, 214, 215, 218, 219, – zwracamy się z prośbą o 
wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 5 dni 
roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania 
materiału do badań w większe serie do oznaczeń. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

9 Pozycje 126, 212, 213, 225, 226, 227, 232, 233, 236, 245, 246– zwracamy 
się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania 
do 6 dni roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą 
zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 
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10 Pozycje 211, 242, 243, 247, 248, 321 – zwracamy się z prośbą o 
wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 7 dni 
roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania 
materiału do badań w większe serie do oznaczeń  oraz specyfikę 
badań mikrobiologicznych. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

11 Pozycje 207, 208, 210 – zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 8 dni roboczych ze względu 
na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w 
większe serie do oznaczeń  oraz specyfikę badań mikrobiologicznych. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

12 Pozycje  111, 114, 115, 124, 127, 197, 198, 216, 223, 224, 234, 241,  346, 
347, 348, 349 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 10 dni roboczych ze względu 
na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w 
większe serie do oznaczeń. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

13 Pozycje 19, 116, 221, 345 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 14 dni roboczych ze względu 
na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w 
większe serie do oznaczeń. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

14 Pozycje 123 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na 
wymienione badania do 12 dni roboczych ze względu na metodologię 
badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do 
oznaczeń. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

15 Pozycje 342, 343 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 15 dni roboczych ze względu 
na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w 
większe serie do oznaczeń. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

16 Pozycje 199, 200, 344 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 30 dni roboczych ze względu 
na metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w 
większe serie do oznaczeń. 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

17 Załącznik nr 1 do SWKO – poz. 347 (HBV met. PCR jakościowa) i 349 
(HBV- DNA) – prosimy o zweryfikowanie czy badania nie są 
zdublowane? 

Patrz zmodyfikowane Załączniki nr 1 i 
2  

18 Prosimy o sprecyzowanie, czy liczba badań podana w Załączniku nr 1 do 
SWKO zawiera badania zlecane wyłącznie przez Szpital, czy także 
przez podmioty zewnętrzne/prywatnych pacjentów? 

 

Podana liczba badań w Załączniku nr 1 
zawiera badania zlecane przez Szpital, 
a także przez podmioty zewnętrzne i 
prywatnych pacjentów. 

19 Rozdział  VI – WYMAGANE DOKUMENTY pkt.  10 c) - Zwracamy się 
z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu tego punktu w następujący 
sposób: 

„Droga dojazdu z placówki Udzielającego zamówienie do 
wykonującego badania Laboratorium Prątka nie może 
przekroczyć 130 km.” 

Patrz zmodyfikowany zapis pkt. VI.10 
(poniżej) 
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20 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie umowy o 
zamówienie na  całodobowe specjalistyczne świadczenie zdrowotne z 
zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz  nadzoru 
nad bankiem krwi, §3 pkt. 18.  

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

21 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie  do umowy o zamówienie 
na  całodobowe specjalistyczne świadczenie zdrowotne z zakresu 
diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz  nadzoru nad 
bankiem krwi, §3 pkt. 30 następującego sformułowania:  

"o ile względy merytoryczne na to pozwolą" 

Udzielający zamówienia podtrzymuje 
zapisy Ogłoszenia 

22 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę , §12 pkt. 3 w następujący 
sposób: 

„W przypadku gdy odsetek świadczeń obarczonych błędem 
analitycznym w danym miesiącu kalendarzowym wyniesie co 
najmniej 5 % wszystkich badań w danym miesiącu 
kalendarzowym, Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienie kary umownej w 
wysokości 10 % wysokości wynagrodzenia należnego na rzecz 
Przyjmującego zamówienie za świadczenia wykonane w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc w którym nastąpił wspomniany wzrost 
ilości świadczeń obarczonych błędem analitycznym.” 
 
Rozwiązanie, które Zamawiający przedstawił w umowie 
jest nieracjonalne ze względu na to, że jeżeli wykonawca w 
ciągu jednego miesiąca popełni przykładowo 1 błąd 
analityczny a w kolejnym miesiącu 2 błędy to ilość błędów 
wzrośnie o 100%, jeżeli natomiast w jednym miesiącu 
wykonawca popełni 1000 błędów a w kolejnym 1050 to 
ilość błędów wzrośnie o zaledwie 5%.  

§12 pkt. 3 wzoru umowy otrzymuje 
nowe następujące brzmienie: 
„W przypadku gdy odsetek świadczeń 
obarczonych błędem analitycznym w 
danym miesiącu kalendarzowym 
wyniesie co najmniej 0,1 % wszystkich 
badań w danym miesiącu 
kalendarzowym, Przyjmujący 
zamówienie będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Udzielającego 
zamówienie kary umownej w wysokości 
10 % wysokości wynagrodzenia 
należnego na rzecz Przyjmującego 
zamówienie za świadczenia wykonane 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc w 
którym nastąpił wspomniany wzrost 
ilości świadczeń obarczonych błędem 
analitycznym.” 
 

 

1. Zapis paragrafu VI pkt. 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 „ załącznik 12 – wykaz miejsca świadczenia wykonywania badań objętych postępowaniem 
konkursowym wg załącznika nr 1. Udzielający zamówienia wymaga aby (dotyczy pozycji 
336 i 337 opisu przedmiotu zamówienia) : 

a)         Do oferty musi być dołączona opinia (list referencyjny) wystawiona przez 
ośrodek referencyjny: Laboratorium Prątka Gruźlicy Instytutu Gruźlicy i Chorób 
Płuc potwierdzająca jakość badań wykonywanych w oferowanym Laboratorium 
Prątka Gruźlicy. 

b)        Droga dojazdu z placówki Udzielającego zamówienie do wykonującego 
badania Laboratorium Prątka nie może przekroczyć 130 km. 

 
2. zmodyfikowany Załącznik nr 1 i 2 załączony w  dzielnym pliku.  
 
3. pkt. XI i XII ogłoszenia otrzymują nowe następujące brzmienie: 
 
XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi jak w pkt I.4 niniejszego ogłoszenia należy 
złożyć: 
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do dnia 22.02.2016r. do godz. 10.00 
 

w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 
5, pok. nr 58. 

2. W celu dokonania zmian lub poprawek w ofercie – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę 
i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert. 
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania. 
 
XII.  MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ OCENA OFE RT: 
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej w Mazowieckim Szpitalu 
Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Aleksandrowicza 5, pok. Nr 13 (sala 
konferencyjna)  

 
w dniu 22.02.2016r. o godzinie 10.30 

 
 

                     Z poważaniem  


