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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 17.02.2017 r.

24.02.2017 r.
1. Pytanie  :   Rozdział  II  ust.4.  Czy  Zamawiający  szacowane  ilości  badań  określił  na 

podstawie  danych  historycznych  i  skorygował  je  z  uwzględnieniem  planowanych 
zdarzeń  mogących  wpływać  na  istotne  i  trwałe  obniżenie  liczby  badań?Czy 
Zamawiający jest jedynym szpitalem na terenie powiatu?
Odpowiedź: Zamawiający szacowane ilości badań określił na podstawie danych histo-
rycznych i skorygował je uwzględniając dające się przewidzieć zdarzenia mające wpływ 
na ilości badań. Zamawiający nie jest jedynym szpitalem na terenie powiatu.

2. Pytanie  :  Rozdział II ust. 1 – prosimy o podanie daty rozpoczęcia udzielania świadczeń.
Odpowiedź: Stosowana procedura nie pozwala na wyznaczenie dokładnej daty jej za-
kończenia. Termin podpisania umowy przewidujemy do 15.03.2017r. Początek świad-
czeń nie później niż od 01.04.2017r.

3. Pytanie  :   Rozdział  IV  ust.  1.3.  Czy  Udzielający  Zamówienie  pozwala  oferentowi 
swobodnie wybierać miejsce wykonania badania o ile tylko termin dostarczenia wyniku 
w wersji pisemnej zostanie zachowany?
Odpowiedź:  dla Udzielającego Zamówienie istotny jest dotrzymanie zdeklarowanego 
czasu dostarczenia wyniku badania.

4. Pytanie  :  Rozdział IV ust. 1.3. Czy w przypadku oferenta, prowadzącego dokumentację 
medyczną w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza liczenie terminu dostarcze-
nia wyniku do chwili przekazania wyniku w wersji elektronicznej (podpisanego podpi-
sem elektronicznym)?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienie dopuszcza określony w pytaniu termin pod wa-
runkiem zintegrowania systemów informatycznych Udzielającego i Przyjmującego Za-
mówienie gwarantującym widoczność wyniku w systemie szpitalnym w chwili jego pod-
pisania podpisem elektronicznym.

5. Pytanie  :   Rozdział  IV  ust.1.9  Czy  Zamawiający  posiada  licencje  niezbędne  do 
wykonania integracji HL7?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienie nie  posiada licencji do wykonania integracji HL7.
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6. Pytanie  :   Rozdział  IV  ust.1.9  Czy  Zamawiający  posiada  router  i  łącze  internetowe 
umożliwiające zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją adresa-
tów SNAT?
Odpowiedź: Tak.

7. Pytanie  :  Rozdział IV ust.1.9 Czy Zamawiający w SWKO, w pkt 1.9 wymaga dostarcze-
nia wyników badań do systemu HIS, wg wiedzy Przyjmującego zamówienie, system 
Eskulap pracuje w trybie komunikacji dwukierunkowej, czyli wymaga wysłanie zlecenia 
przez HL7 do którego potem odbierze wynik. Czy w związku z tym Zamawiający zamie-
rza  wystawiać w HIS zlecenia na badania laboratoryjne?
Odpowiedź: tak, Udzielający Zamówienie zamierza wystawiać w HIS zlecenia na bada-
nia laboratoryjne.

8. Pytanie  :  Rozdział IV ust.1.9 Czy Udzielający Zamówienia gwarantuje dokonanie rozbu-
dowy swojego systemu informatycznego w taki sposób aby uzyskał zdolność do przyj -
mowania  i  prawidłowego  przetwarzania  komunikatów  zawierających  wyniki  badań 
zgodnie ze standardem HL7?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia planuje dokonanie rozbudowy systemu informa-
tycznego w zakresie koniecznym do wprowadzenia EDM.

9. Pytanie  :   Rozdział  IV  ust.  1.15  Czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonywanie  badań 
serologicznych poza laboratorium w szpitalu w Wyrzysku?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia dopuszcza wykonywanie badań serologicznych 
poza laboratorium w szpitalu w Wyrzysku po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem.

10. Pytanie  :  Rozdział IV ust. 1.15 Czy Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie laborato-
rium w Szpitalu w Wyrzysku w trybie krótszym niż całodobowy 7 dni w tygodniu?
Odpowiedź: Nie.

11. Pytanie  :  Rozdział V ust.1.6. Czy Zamawiający będzie weryfikował sytuację finansową 
na  podstawie  danych  ze  sprawozdań  finansowych  składanych  przez  oferentów do 
KRS?
Odpowiedź:  Udzielający  Zamówienia  nie  będzie  weryfikował  sytuacji  finansowej  na 
podstawie danych ze sprawozdań finansowych składanych przez oferentów.

12. Pytanie  :   Rozdział  V  ust.  1.12  Zwracamy uwagę,  że  wymóg  konkursu  jest  poniżej 
wysokości ubezpieczenia obowiązkowego.
Odpowiedź: W treści SWKO nastąpiła omyłka, Udzielający Zamówienie wymaga ubez-
pieczenia w kwocie minimalnej wysokości ubezpieczenia obowiązkowego.

13. Pytanie  :   Rozdział  VI  ust.  1.15.1 oraz załącznik  nr  4  do SWKO ust.1 – prosimy o 
ujednolicenie liczby osób do przejęcia.
Odpowiedź: Nie ma obowiązku przejęcia pracowników. Przejęcie pracowników powinno 
odbyć się za porozumieniem stron.

14. Pytanie  :   Rozdział  IX ust.  21.3. prosimy o potwierdzenie wykazu dokumentów mają 
zostać dołączone do oferty w formie elektronicznej. Czy możliwe jest dołączenie oprócz 
wersji pakietu OpenOffice również pliku MS Excel?
Odpowiedź: Pliki MS Excel w formacie xls są obsługiwane przez pakiet Open Office.
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15. Pytanie  :  Czy  prognozowane  ilości  zostały  ustalone  w  oparciu  o  ilości  badań 
poszczególnego  rodzaju  zlecanych  w  przeszłości  z  uwzględnieniem  znanych  lub 
możliwych do przewidzenia okoliczności powodujących zmniejszenie ilości badań? Dla 
potwierdzenia  prosimy o przedstawienie  danych ilościowych za ostatni  kwartał  roku 
2016.
Odpowiedź: Udzielający zamówienia oszacował liczbę przewidywanych badań w opar-
ciu o posiadaną wiedzę, na podstawie danych z roku 2016, które po uwzględnieniu nie-
zbędnych korekt są najbardziej zbliżone do aktualnych potrzeb.

16. Pytanie  :   Poz. 124 i 125 Czy Zamawiający dopuści ilościowe oznaczenie ultraczułej 
troponiny T zamiast oznaczenia jakościowego i ilościowego troponiny I?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienia dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie.

17. Pytanie  :  Czy Zamawiający wymaga, aby laboratorium zapasowe, które uczestniczyć 
będzie w wykonaniu zamówienia w razie wystąpienia awarii w laboratorium w siedzibie 
Zamawiającego, było oddalone od siedziby Zamawiającego nie więcej niż o 30 min, z 
uwagi na czas wykonania oznaczeń zlecanych w trybie CITO?
Odpowiedź: Udzielający Zamówienie jako parametr krytyczny badań w trybie CITO de-
finiuje czas do 1 godz, a nie odległość.

18. Pytanie  :   Rozumiemy, że badania z zakresu mikrobiologii  wykonywane mają być w 
zarejestrowanym  laboratorium,  posiadającym  aktualne,  pozytywne  wyniki  kontroli 
jakości  z  zakresu  wykonywanych  badań  oraz,  które  ze  względu  na  konieczność 
zapewnienia odpowiedniej stabilności materiału do badań, jest oddalone od siedziby 
Zamawiającego nie więcej niż 100 km.
Odpowiedź: W określonym w pytaniu przypadku Udzielający Zamówienia nie definiuje 
odległości do laboratorium realizującego badania.

19. Pytanie  :  Załącznik nr 2 c, d, e.
Zamawiający  podaje,  że  posiada  licencję  na  połączenie  analizatora  miniVidas  do 
systemu Esculap,  podczas gdy urządzenie  to  nie  zostało  wykazane ani  w wykazie 
środków trwałych ani w wykazie urządzeń dzierżawionych. Prosimy o wyjaśnienie, czy 
jest to omyłka pisarska i urządzenie to jest użytkowane obecnie czy też oznaczenia z 
zakresu  immunodiagnostyki  wykonywane  są  na  innym  analizatorze,  który  nie  jest 
podłączony do obecnie użytkowanego systemu informatycznego.
Odpowiedź: Udzielający Zamówienie posiada licencję na połączenie analizatora mini 
Vidas, oznaczenia wykonywane są obecnie na innym analizatorze.

20. Pytanie  :  Załącznik nr 2f – prosimy o podanie wysokości wynagrodzeń poszczególnych 
osób z wykazu oraz określenie czy są to wynagrodzenia stałe czy zmienne, zależne od 
ilości wypracowanych godzin?
Odpowiedź:  Wszystkie  koszty wynikające z  zatrudnienia  w laboratorium wyniosły w 
styczniu 2017 średnio 25 247,50 zł.

21. Pytanie  :  Czy  wynagrodzenie  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  zlecenia 
obejmują składki ZUS?
Odpowiedź: Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia obej-
mują składki ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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22. Pytanie  :   Załącznik  nr  3  do  SWKO  –  paragraf  6  ust.  2  -  Zamawiający  wymaga 
zapewnienia wymiany danych, w tym wyników badań. Prosimy o doprecyzowanie jakie 
inne dane mają być wymieniane między systemami HIS i LIS.
Odpowiedź: W zakres wymiany danych wchodzą zlecenia badań i ich wyniki.

23. Pytanie  :  Załącznik nr 3 do SWKO, par 10 ust 1 – Prosimy o wykreślenie słów ,, w 
uzasadnionych  przypadkach''.  Złożenie  w  ofercie  propozycji  w  zakresie  miejsca 
wykonywania  badania  i  przyjecie  tej  oferty  przez  Udzielającego  Zamówienia  jest 
wystarczającą podstawą dla wykonywania badań poza pomieszczeniami Udzielającego 
zamówienie bez potrzeby uzasadnienia przyczyn takiego działania.
Odpowiedź: udzielający Zamówienia wykreśla sformułowanie ,,w uzasadnionych przy-
padkach'' z projektu umowy (Załącznik nr 3 do SWKO, § 10 ust 1).

24. Pytanie  :  Załącznik nr 6 do SWKO, paragraf 8 ust. 1 – prosimy o podanie wysokości 
opłat eksploatacyjnych za okres ostatnich 12 miesięcy w rozbiciu na koszty określone 
w podpunktach 1 do 6.
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 okre -
sie 12 miesięcy 2016r. wyniosły łącznie 24 120 zł.
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