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Postępowanie konkursowe 2/2016

Dotyczy: Konkursu ofert o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
diagnostyki  laboratoryjnej  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w
Parczewie oraz najem pomieszczeń, wyposażenia i  sprzętu laboratorium w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie

W związku z prośbą o wyjaśnienia dotyczące zapisów Materiałów Informacyjnych
SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
–  dotyczy:  Część  II  ust.  2  –  Czy  zamawiający  wymaga  odrębnego  określenia  badań
wykonywanych  na  miejscu,  badań  wykonywanych  w  innych  laboratoriach  Oferenta  oraz
badań wykonywanych u podwykonawców?
Odpowiedź:
Zamawiający nie  wymaga odrębnego określenia badań wykonywanych na miejscu,  badań
wykonywanych  w  innych  laboratoriach  oferenta  oraz  badań  wykonywanych  u
podwykonawców.

Pytanie 2
- dotyczy: Część II ust. 10 - Czy Zamawiający posiada w każdym systemie, o którym mowa w
MI,  wszystkie  licencje  niezbędne  do  wykonania  integracji  HL7?                      
Odpowiedź:
Integracja HL7 będzie możliwa w systemie szpitalnym Clininet - do wymiany informacji o
zleceniach  /  wynikach  badań.                                    

Pytanie 3
-  dotyczy:  Część II  ust.  10 - Czy Zamawiający posiada router umożliwiający zestawienie
połączenia  VPN  z  szyfrowaniem  IPSEC  i  translacją  adresów  NAT?
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  własnego  urządzenia  do  konfiguracji  VPN.

Pytanie 4
-  Czy  Zamawiający  umożliwi  spełnienie  warunku  integracji  systemów komputerowych  w
terminie późniejszym niż wskazany w MI (z uwagi na konieczność współpracy z podmiotem
trzecim, m.in.  Asseco -  który standardowo na tego rodzaju działania potrzebuje około 90
dni)?
Odpowiedź:
Tak,  ale  tylko  w  zakresie  przesyłania  informacji  o  kosztach.
Terminy integracji w zakresie wymiany informacji o zleceniach/wynikach badań pacjentów
Zamawiający podtrzymuje. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje brzmienie ust. 9
Częśći III MI:
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„9. Przyjmujący zamówienie będzie stosował  system elektroniczny przy przyjmowaniu zleceń
i  automatycznym  przekazywaniu  wyników  z  dniem  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia.
Natomiast  w  zakresie  przesyłania  informacji  o  kosztach  Przyjmujący  zamówienie  będzie
stosował  system elektroniczny najpóźniej od 90 dni  rozpoczęcia realizacji zamówienia.”

Pytanie 5:
- dotyczy: Część II ust. 12 – Prosimy o wyjaśnienie jakie czynności wchodzić będą w zakres
nadzoru nad analizatorem Cobas b 123.
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga  by  Wykonawca  pełnił  nadzór  nad  analizatorem  Cobas  b  123
polegający na sprawdzaniu poprawności oznaczeń zgodnie z obwiązującymi przepisami. 

Pytanie 6:
- dotyczy: Część III ust. 1, pkt 2, ppkt 2 – Czy Zamawiający bierze pod uwagę, że posiadanie
środków finansowych lub zdolności kredytowej na dzień składania ofert nie gwarantuje mu w
żaden sposób wydolności finansowej kontrahenta przez cały okres trwania umowy? Znacznie
doskonalszym źródłem informacji o sytuacji oferenta jest jego sprawozdanie finansowe (w
przypadku  podmiotów  działających  w  formie  spółek  kapitałowych),  z  którego  wynika
pozytywny rezultat finansowy za ostatni rok obrotowy oraz odpowiednia wysoka rentowność
działalności. Podmiot bowiem, który notuje złe wyniki finansowe i posiada niską rentowność
działalności – choćby aktualnie posiadał środki finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł – jest
poważnie  zagrożony  popadnięciem  w  sytuację  finansową  zagrażającą  prawidłowemu
wykonaniu usług.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść Materiałów Informacyjnych.

Pytanie 6:
-  dotyczy:  Część V ust  6  –  Prosimy o zmianę na 90 km co pozwoli  na uwzględnienie 2
najbliższych  placówek  posiadających  normę  ISO  15189.  Obecne  brzmienie  stanowi
jednoznaczne wskazanie konkretnego podmiotu, który jako jedyny posiada taką placówkę w
odległości  nieco  mniejszej  niż  70  km  a  uniemożliwia  zdobycie  dodatkowych  punktów
oddalonemu niewiele dalej laboratorium innego potencjalnego Oferenta. Rożnica w czasie
dojazdu do obu tych laboratoriów jest pomijana (zwłaszcza, że bliżej położone laboratorium
akredytowane w zakresie normy ISO 15189 znajduje się w mieście wojewódzkim przez co
dojazd do niego w godzinach szczytu jest znacząco utrudniony).

Odpowiedź:
Zgodnie  z  art.  147 ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015r., poz. 581, ze zm.) w zw. z art. 26
ust. 4  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2016r., poz.
1638, ze zm.), kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść Materiałów Informacyjnych.

Pytanie 7:
-  dotyczy:  Część V ust.  3,  pkt 1 –  Czy Zamawiający celowo podaje w tym miejscu inną
wartość minimalną niż w zakresie  warunków udziału w postępowaniu czy też rozbieżność
kwot jest wynikiem omyłki pisarskiej w jednym z tych miejsc?
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść Materiałów Informacyjnych.

Pytanie 8:
- dotyczy: Część V ust. 3, pkt 6 – Czy Zamawiający przewiduje jakiś górny limit punktacji?
Czy  punkty  w ramach tego podkryterium będą przyznawane każdemu oferentowi tylko  za
jedna lokalizację (z najdłuższym okresem obsługi) czy też za każdą z ponad 24 miesiącami
obsługi?

Odpowiedź:
Zgodnie  z  Materiałami  Informacyjnymi.  Ponadto  Zamawiający  doprecyzowuje  brzmienie
rozdz. V ust. 3 pkt 1 MI, w następujący sposób:
„1) Na potrzeby tego kryterium, doświadczenie należy rozumieć jako wykonanie (w okresie
ostatnich  dziesięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert)  usług  polegających  na
świadczeniu  usług  diagnostyki  laboratoryjnej  co  najmniej  w  zakresie  badań  objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia,  na rzecz podmiotów leczniczych, o wartości rocznej
brutto (wykonanej) nie mniejszej niż 500 000 zł, przy czym jako jedną usługę należy rozumieć
jedną  umowę  na  wykonywanie  usług  polegających  na  świadczeniu  usług  diagnostyki
laboratoryjnej co najmniej w zakresie badań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,
na rzecz podmiotów leczniczych, o wartości rocznej brutto (wykonanej) nie mniejszej niż 500
000 zł,”

Pytanie 9:
- dotyczy: Poz. 27 Załącznika nr 2 do MI – Prosimy o wyjaśnienie o jakie badanie chodzi.

Odpowiedź:
Pozycja 27 powstała w wyniku omyłki pisarskiej. Zamawiający usunął poz. 27 „Badanie w
kierunku komórek nowotworowych”.

Pytanie 10:
-  dotyczy: Poz. 272 i 273 Załącznika nr 2 do MI – Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie tych
pozycji  Oferent  powinien  zawrzeć  koszty  prowadzenia  Banku  Krwi  –  nie  są  to  badania
laboratoryjne  a  za  zamawiane  krew  i  jej  składniki  Zamawiający  płaci  bezpośrednio  do
RCKiK.

Odpowiedź:
Pozycja  272  i  273  powstały  w  wyniku  omyłki  pisarskiej.  Zamawiający  usunął  poz.  272
„Zamówienie na krew i jej składniki” oraz 273 „Zamówienie na krew i jej składniki do pilnej
transfuzji”.

Pytanie 11:
-  dotyczy:  §  1  ust.  5  Załącznika  nr  4  do  MI  –  Prosimy  o  wskazanie  jakie  będą  skutki
osiągnięcia  tej  kwoty.  Czy  Zamawiający  oczekuje  dalszego  wykonywania  umowy  bez
wynagrodzenia czy też natychmiastowego lub z końcem miesiąca bądź kwartału zakończenia
świadczenia usług? Przy okazji  wskazujemy,  iż  zakończenie  umowy z  chwilą wyczerpania
określonej puli środków nie znajduje oparcia w przepisach art. 27 ust. 8 ustawy o działalności
leczniczej, która enumeratywnie wskazuje w jaki sposób umowa tego rodzaju może zakończyć
swój byt.
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Odpowiedź:
Zgodnie z Materiałami Informacyjnymi oraz obowiązującymi przepisami

Pytanie 12:
- dotyczy: § 3 ust. 8, pkt 2 Załącznika nr 4 do MI – Czy Zamawiający pragnie wykluczyć
możliwość  składania  skierowań  w  drodze  elektronicznej  z  podpisem  elektronicznym
(stosownie  do  przepisów  aktualnego  rozporządzenia  MZ  dotyczącego  dokumentacji
medycznej)?

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyklucza  możliwości  składania  skierowań  w  drodze  elektronicznej  z
podpisem  elektronicznym  (stosownie  do  przepisów  aktualnego  rozporządzenia  MZ
dotyczącego  dokumentacji  medycznej).  Zamawiający  modyfikuje  treść  §  3  ust.  8,  pkt  2
Załącznika nr 4 do MI:
„2)  pieczęć i podpis lekarza zlecającego badanie lub imię i nazwisko oraz nazwa i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość innej osoby upoważnionej do zlecenia badania albo
podpis  elektroniczny  lekarza  zlecającego  badanie  lub  osoby  upoważnionej  do  zlecenia
badania;”

Pytanie 13:
- dotyczy: § 5 ust. 1 Załącznika nr 4 do MI – Czy Zamawiający wymaga obsady laboratorium
wyłącznie  diagnostami  laboratoryjnymi  –  specjalistami  w  rozumieniu  przepisów
rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  specjalizacji  i
uzyskiwania  tytułu  specjalisty  przez  diagnostów  laboratoryjnych  czy  też  użyte  pojęcie
„specjalisty”  należy  interpretować  w  inny  oderwany  od  powyższego  aktu  prawnego  –
sposób?

Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga  realizacji  umowy  przy  pomocy  osób  posiadających  uprawnienia
diagnosty  laboratoryjnego  i  nie  jest  wymagana  specjalizacja  w  dziedzinie  laboratoryjnej
diagnostyki medycznej.
Zamawiający  dokonuje  zmiany  w  Załączniku  nr  4  do  MI,  w  §5  ust.  1,  który  otrzymuje
następujące brzmienie:
„1.  Przyjmujący  zamówienie  zapewnia,  iż  świadczenia  zdrowotne  w  zakresie  badań
specjalistycznych wykonane będą przez  przez osoby posiadające tytuł zawodowy diagnosty
laboratoryjnego,  na  aparaturze  gwarantującej  skuteczną  diagnostykę  oraz  zgodnie  z
warunkami  i  wymaganiami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach
medycznych  oraz  z  warunkami  i wymaganiami  określonymi  przez  Narodowy  Fundusz
Zdrowia. Przyjmujący  zamówienie  ma  obowiązek  zatrudnienia  do  pełnienia  funkcji
kierownika laboratorium przy realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  osoby wskazanej  w
Wykazie  osób  złożonym  przez  Przyjmującego  zamówienie  wraz  z  ofertą.  Przyjmujący
zamówienie przekaże Udzielającemu zamówienie, nie później niż przy podpisywaniu umowy,
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  uprawnień  osoby,  która  przy  realizacji
przedmiotu  niniejszej  umowy  będzie  pełniła  funkcję  kierownika  laboratorium,  do
samodzielnego  wykonywania  czynności  diagnostyki  laboratoryjnej  w  laboratorium.
Udzielający  zamówienia  dopuszcza  możliwość  zmiany osoby  wskazanej  w załączonym do
oferty  wykazie  osób,  wyłącznie jeżeli  odnośne doświadczenie i  kwalifikacje  proponowanej
osoby  będą  takie  same  lub  wyższe  niż  wymagane  zgodnie  postanowieniami  Materiałów
informacyjnych,  o  których  mowa  w  §20.  Do  każdego  wniosku  o  zmianę,  Przyjmujący
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zamówienie  ma  obowiązek  przedłożyć  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię
uprawnień  proponowanej  osoby  do  samodzielnego  wykonywania  czynności  diagnostyki
laboratoryjnej  w  laboratorium.  Każda  zmiana  osoby  pełniącej  funkcję  kierownika
laboratorium, przed jej dopuszczeniem do realizacji Umowy, wymaga uprzedniej akceptacji
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany
umowy.”

Pytanie 14:
- dotyczy: § 5 ust. 1, pkt 2 Załącznika nr 4 do MI –  Czy Zamawiający bierze pod uwagę
możliwość  śmierci  lub  rozwiązania  umowy  z  oferentem  przez  taką  osobę  i  niemożność
znalezienia  innego  kandydata  na  kierownika  laboratorium  o  takim  samym  lub  dłuższym
doświadczeniu? Jakie biedą konsekwencje takiej sytuacji?

Odpowiedź:
Zgodnie z Materiałami Informacyjnymi.

Podpisał

Mgr Janusz Hordejuk
Dyrektor

SPZOZ w Parczewie
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