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Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania zadane w trakcie 
postępowania

dotyczy:
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania na rzecz 
Udzielającego Zamówienia badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w tym serologii, 
bakteriologii wraz z obsługą Banku Krwi. ogłoszonego w dniu 25.08.2015 r.

28.08.2015 r.

1. Pytanie  :  prosimy  o  podanie  następujących  informacji  dotyczących  pracowników 
planowanych  do  przekazania:  stanowisko,  kwalifikacje  z  podaniem  stopnia 
specjalizacji,  posiadanych  uprawnień  w  zakresie  badań  immunohematologicznych 
i prowadzenia  banku  krwi,  wynagrodzenie  miesięczne  brutto  wraz  z  dodatkami 
wynikającymi  z  organizacji  pracy  (dodatki  nocne,  świąteczne)  oraz  dodatków 
pracodawcy.
Odpowiedź: 

Lp. Stanowisko Kwalifikacje Uprawnienia immu-
nohematologiczne

Staż pracy 
ogółem

1 Kierownik 
laboratorium

dr n. med. specjalista laboratoryjnej diagnostyki 
medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii 

medycznej
samodzielne 29 lat

2 Diagnosta 
laboratoryjny

dr n. med. w trakcie specjalizacji transfuzjologii 
medycznej (II rok) samodzielne 7 lat

3 Diagnosta 
laboratoryjny

mgr  w trakcie specjalizacji laboratoryjna 
diagnostyka medyczna (III rok) samodzielne 13 lat

4 Diagnosta 
laboratoryjny

mgr analityki medycznej, w trakcie specjalizacji 
laboratoryjna diagnostyka medyczna (III rok) brak 4 lata

5 Technik analityki 
medycznej pod nadzorem 36 lat

Wszystkie koszty wynikające z zatrudnienia w laboratorium wyniosły w roku 2014 
średnio 27 542,08 zł miesięcznie.

2. Pytanie:   Załącznik nr 2 
1. poz. nr 78 prosimy o wyjaśnienie o jakie badanie chodzi,
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2. poz. 104 – ile parametrów ma mieć morfologia 18 czy 24?
3. Serologia-Autokontrola- prosimy o wyjaśnienie o jakie badanie chodzi.
Odpowiedź: 
1. poz. 78 - w zapisie wystąpił błąd, powinno być: Endomysialne p/c IgA,
2. poz. 104 – morfologia ma mieć 24 parametry,
3. autokontrola  protokołu  wysyłanego  do  RCKiK  w  celu  identyfikacji  przeciwciał 

odpornościowych.
3. Pytanie:   Załącznik nr 6

1. § 2  –  prosimy  o  wyjaśnienie  jakie  wyposażenie  wchodzi  w  skład  najmu  wraz 
z pomieszczeniami  –  czy  tylko  meble  laboratoryjne  czy  także  analizatory 
i oprogramowanie komputerowe?

2. czy istnieje możliwość ograniczenia listy pozycji przeznaczonych do wynajmu?
3. § 8 ust. 1 – prosimy o podanie wysokości opłat eksploatacyjnych, jakie ponosiło 

laboratorium Udzielającego zamówienia w okresie ostatnich 12 miesięcy w zakresie 
mediów określonych w pkt 1,2,3,5 i 6.

Odpowiedź: 
1. w skład najmu wchodzi całe wyposażenie i oprogramowanie komputerowe, będące 

własnością Udzielającego zamówienia, wykazane w załącznikach nr 2c i 2e,
2. Udzielający  zamówienia  nie  przewiduje  wyłączenia  wyposażenia  z  listy  pozycji 

przeznaczonych do wynajmu,
3. opłaty eksploatacyjne zawarte zostały w kwocie czynszu określonego w § 6 wzoru 

umowy najmu; koszty mediów określonych w § 8 ust. 1 pkt 1,2,3,5 i 6 w okresie 
12 miesięcy 2014r. wyniosły łącznie 21 170,56 zł.

4. Pytanie:   Rozdział  II  ust.  3 –  czy zamawiający dokonał  oszacowania przewidywanej 
liczby wykonywanych  badań z  należytą  starannością  (...)  jakie  były  średnie  roczne 
liczby poszczególnych badań zlecane w ostatnich czterech latach kalendarzowych.
Odpowiedź:  Udzielający  zamówienia  oszacował  liczbę  przewidywanych  badań 
w oparciu  o  posiadaną  wiedzę,  na  podstawie  danych  z  roku  2014,  które  po 
uwzględnieniu niezbędnych korekt są najbardziej zbliżone do aktualnych potrzeb.

5. Pytanie:   Rozdział IV ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 – czy laboratorium awaryjne posiadane przez 
oferenta ma zapewniać również zachowanie czasu wykonania badań w trybie CITO 
(powinno się  znajdować w takiej  odległości  aby dostarczenie  materiału  do  badania 
i przesłanie informacji o jego wyniku było możliwe w ciągu i godziny?
Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie stawia takiego wymagania.

6. Pytanie:   Rozdział IV ust. 1 pkt 1.9 prosimy o wskazanie rodzaju posiadanego przez 
szpital systemu informatycznego oraz danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za 
administrowanie  nim  jak  również  wyjaśnienie  czy  system ten  posiada  zdolność  do 
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przyjmowania i prawidłowego przetwarzania komunikatów zawierających wyniki badań 
zgodnie ze standardem HL7?
Odpowiedź: u Udzielającego zamówienia działa Zintegrowany System Informatyczny 
Szpitala Eskulap, administratorem systemu jest Pan Sławomir Belka tel. 67 210 98 70. 
System informatyczny posiada możliwość rozbudowy w celu uzyskania zdolności do 
przyjmowania i prawidłowego przetwarzania komunikatów zawierających wyniki badań 
zgodnie ze standardem HL7.

7. Pytanie:   Rozdział VI ust. 1 pkt 1.3 – jak powyższe postanowienie (zobowiązanie do 
przedłożenia wykazu za okres ostatnich trzech lat) ma się do wymogu Rozdziału V, 
ust.1  pkt  1.4,  zgodnie  z  którym warunkiem udziału w konkursie jest  doświadczenie 
dwuletnie  oraz  do  postanowienia  rozdziału  VIII  ust.4  pkt  4.1.3  –  zgodnie  z  którym 
najwyżej oceniane jest doświadczenie ponad czteroletnie. prosimy o wskazanie za jaki 
okres złożony powinien zostać wykaz umów (np. co najmniej 2 i co najwyżej 5 lat).
Odpowiedź:  w  Rozdziale  V  ust.1  pkt  1.4,  został  określony  warunek  konieczny,  na 
potwierdzenie  którego  wymagany  jest  dokument  określony  w  Rozdziale  VI  ust.  1 
pkt 1.3, okres w którym spełniony zostaje warunek konieczny powinien się zawierać 
w ostatnich trzech latach.  W Rozdziale  VIII  ust.4  pkt  4.1.3,  w kryterium ocenianym 
„doświadczenie”  zostały  wymienione  okresy  udzielania  świadczeń  przekraczające 
warunek konieczny,  za wykazanie  których Przyjmujący zamówienie  otrzyma punkty. 
Okres, w którym Przyjmujący zamówienie wykaże udzielanie świadczeń nieprzerwanie 
dla  jednego  kontrahenta  ponad  warunek  konieczny  nie  jest  ograniczony  czasowo. 
Przyjmujący  zamówienie  może  wykazać  spełnienie  warunku  koniecznego  oraz 
przedstawić w kryterium ocenianym „doświadczenie” świadczenia wykonywane różnym 
kontrahentom,  w  różnym  czasie,  z  zachowaniem  wymagania  opisanego  w  zdaniu 
pierwszym.

8. Pytanie:   Rozdział  VIII  ust.  3  –  prosimy o  wskazanie  jakie  jeszcze  certyfikaty  poza 
certyfikatami ISO15189 i ISO 17025 będzie Zamawiający brał pod uwagę przy ocenie 
w ramach przedmiotowego kryterium.
Odpowiedź: w kryterium „jakość” opisanym w  Rozdziale VIII ust. 3, oprócz certyfikatów 
wskazanych  w  pytaniu,  będą  również  uwzględniane  i  oceniane  certyfikaty  ogólne 
zarządzania  jakością  (np.  ISO  9001)  oraz  certyfikaty  uzyskane  od  niezależnych 
jednostek  certyfikujących  np.  Centralnego  Ośrodka  Badań  Jakości  w  Diagnostyce 
Laboratoryjnej.

9. Pytanie:   dot.  umowy o świadczenie  § 4 ust.1 w zw. z  § 11 ust. 1 – czy w związku 
z obowiązkiem  prowadzenia  Banku  Krwi,  oferent  winien  dysponować  diagnostą 
laboratoryjnym – specjalistą z zakresu laboratoryjnej serologii transfuzjologicznej jako 
osobą zdolną do podjęcia obowiązków kierownika Banku Krwi?
Odpowiedź: świadczenia objęte przedmiotem konkursu muszą być wykonywane przez 
osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

10. Pytanie:   dot. umowy o świadczenie  § 6 ust. 2 – czy zamawiający oczekuje integracji 
dwustronnej (obejmującej również wysyłanie zleceń badań z systemu szpitalnego do 
laboratoryjnego)  czy też jednostronnej  (obejmującej  jedynie  przekazywanie  wyników 
badań realizowanych na podstawie zleceń wyłącznie fizycznych – na papierze)?
Odpowiedź:  Udzielający zamówienia wymaga przekazywania w szpitalnym systemie 
informatycznym wyników badań realizowanych na podstawie zleceń przekazywanych 
w formie pisemnej.
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11. Pytanie:   dot. umowy o świadczenie § 8 ust. 4 w związku z ust. 5. - prosimy o ustalenie 
standardowego  poziomu  strat  w  sprzęcie  jednorazowym  przekazywanym  przez 
Przyjmującego  zamówienie  w  celu  wykonywania  badań(jako  odsetka  sprzętu 
wykorzystywanego efektywnie do wykonanych w danym okresie badań).
Odpowiedź: poziom strat w sprzęcie jednorazowym zużywanym w celu wykonywania 
badań Udzielający zamówienia szacuje na nie więcej niż 5%.

12. Pytanie:   Załącznik nr 5 – czy w związku z treścią punktu 3 w związku z Rozdziałem V, 
ust.1 pkt 1.9 SWKO oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 winni podpisać wszyscy 
członkowie organu zarządzającego osoby prawnej będącej oferentem czy też możliwe 
jest podpisanie go przez część z nich (zgodnie z zasadami reprezentacji lub też przez 
ustanowionego pełnomocnika?
Odpowiedź:  Załącznik  nr  5  powinien  zostać  podpisany  zgodnie  z  ustalonymi 
u Przyjmującego  zamówienie  zasadami  reprezentacji  lub  przez  ustanowionego 
pełnomocnika.

01.09.2015 r

13. Pytanie:  Prosimy  Udzielającego  zamówienia  o  informację,  jaką  część  badań 
wykazanych  w  załączniku  2a  do  SWKO stanowią  badania  wykonywane  w  ramach 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Odpowiedź: W wykazanych w załączniku nr 2g do SWKO jednostkach organizacyjnych 
Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotnej  jest 
wykazana tylko Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, w strukturach Udzielającego 
zamówienia od sierpnia br. nie działa POZ w zakresie Lekarza Rodzinnego, w związku 
z powyższym dane historyczne ilości badań w zakresie POZ nie mają przełożenia do 
obecnie zamawianych ilości badań wykazanych w załączniku nr 2a do SWKO.

14. Pytanie:  Proszę  o  udzielenie  informacji  na  temat  średniego  miesięcznego 
wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy dla pracowników wskazanych w SWKO.
Odpowiedź: Wszystkie  koszty  wynikające  z  zatrudnienia  w  laboratorium  wyniosły 
w roku  2014  średnio  27 542,08  zł  miesięcznie.  Odpowiedź  na  analogiczne  pytanie 
została  już  udzielona,  jej  treść  została  opublikowana  na  stronie  internetowej 
Udzielającego zamówienia

15. Pytanie:   Proszę  o  wskazanie  szacunkowej  średniej  wartości  miesięcznych  opłat 
eksploatacyjnych związanych z działaniem laboratorium szpitalnego w ciągu ostatnich 
6 miesięcy.
Odpowiedź: Opłaty  eksploatacyjne  zawarte  zostały  w  kwocie  czynszu  określonego 
w § 6 wzoru umowy najmu; koszty mediów określonych w § 8 ust. 1 pkt 1,2,3,5 i 6 
w okresie 12 miesięcy 2014r. wyniosły łącznie 21 170,56 zł. Odpowiedź na analogiczne 
pytanie została już udzielona, jej  treść została opublikowana na stronie internetowej 
Udzielającego zamówienia

16. Pytanie  : proszę o wskazanie czy Udzielający Zamówienia przekaże wykazany sprzęt 
i wyposażenie  do  użytku  Przyjmującego  Zamówienie  na  podstawie  miesięcznego 
czynszu wynikającego z umowy najmu pomieszczeń?
Odpowiedź: tak, dotyczy to sprzętu i wyposażenia będącego własnością Udzielającego 
zamówienia, wykazanego w załączniku nr 2c.
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17. Pytanie:   Czy  Przyjmujący  zamówienie  jest  zobligowany  do  korzystania  z  obecnie 
zainstalowanego laboratoryjnego systemu informatycznego?
Odpowiedź: Udzielający  zamówienia  nie  precyzuje  takiego  warunku,  natomiast 
wymaga  udostępniania  wyników  badań  w  użytkowanym  systemie  informatycznym 
Eskulap.

18. Pytanie  :  Jeżeli  Udzielający zamówienia nie dopuści zmiany laboratoryjnego systemu 
informatycznego czy wyrazi zgodę na wykorzystanie posiadanej przez Udzielającego 
Zamówienia licencji do wykorzystania systemu Eskulap po podpisaniu z Przyjmującym 
Zamówienie?
Odpowiedź:  Udzielający  zamówienia,  w  zakresie  określonego  czynszu  dzierżawy, 
udostępnia Przyjmującemu zamówienie oprogramowanie komputerowe „Zintegrowany 
System Informatyczny Szpitala  Eskulap”, wykazane w załączniku nr 2e.

19. Pytanie:   Na  jakim  systemie  operacyjnym  pracuje  oprogramowanie  laboratoryjne 
( Windows, Linux etc)
Odpowiedź: Oprogramowanie  laboratoryjne  pracuje  na  systemach  operacyjnych 
Windows XP w różnych wersjach.

20. Pytanie:  Jaka  jest  wersja  zainstalowanego  systemu  operacyjnego  na  stanowiskach 
roboczych?
Odpowiedź:  na  stanowiskach  roboczych  zainstalowane  są  systemy  Windows  XP 
w różnych wersjach.

21. Pytanie:   Czy sieć komputerowa jest własnością Udzielającego Zamówienia? Czy da się 
ją odseparować od reszty sieci komputerowej Udzielającego Zamówienia?
Odpowiedź:  sieć  komputerowa  jest  własnością  Udzielającego zamówienia,  jest  ona 
wydzielona logicznie z sieci informatycznej szpitala.

22. Pytanie:   Czy  Udzielający  Zamówienia  przekazuje  serwer  do  pełnej  dyspozycji 
Przyjmującego zamówienia?
Odpowiedź: Udzielający  zamówienia  przekaże  wewnętrzny  serwer  pracujący 
w laboratorium  jako  urządzenie  brzegowe  podsieci,  natomiast  serwer  Szpitalnego 
Systemu Informatycznego Eskulap udostępni w niezbędnym zakresie.

23. Pytanie:   Prosimy o wyjaśnienie  czy ilości  podane w załączniku  nr  2  do  SWKO są 
badaniami wyłącznie z oddziałów i poradni szpitalnych czy obejmują również badania 
zlecane dotychczas do laboratorium Udzielającego Zamówienia  przez kontrahentów 
zewnętrznych oraz pacjentów gotówkowych?
Odpowiedź: Ilości badań podane w załączniku dotyczą wyłącznie badań z oddziałów 
i poradni Szpitala.
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