Odpowiedzi na pytania z dnia 26.07.2012
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2012/PCM. Nazwa
zadania: Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego
Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
Pytanie nr 1
Rozdział III punkt 7.9 :
a) Zamawiający określił jako graniczny termin wykonywania badań w trybie normalnym do godz. 13
tego samego dnia, nie biorąc pod uwagę uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych dla
większości badań jakie zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
b) prosimy o określenie, które badania z wykazu zlecane będą w trybie pilnym
Odpowiedź nr 1
a) Zamawiający nie zmienia terminu wykonywania badań w trybie normalnych – do godz. 13.
b) Wszystkie badania w wykazie mogą być wykazane jako pilne – w zależności od zlecenia lekarza i
stanu pacjenta.
Pytanie nr 2
SIWZ rozdział III p. 9.0- bardzo prosimy o przedstawienie projektu umowy najmu oraz przedstawienie
planu pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu. Jeżeli Zamawiający żąda prowadzenia działalności
laboratoryjnej w trybie 24 godzinnym na terenie swojego ośrodka, zapewnione muszą być
odpowiednie warunki lokalowe dla tej działalności. Prosimy również o informację, czy pomieszczenie
przeznaczone do wynajmu posiadają aktualną, pozytywną opinię właściwego Inspektora Sanitarnego
w zakresie spełniania przez pomieszczenia wymogów Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku,
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3
marca 2004 r w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium
diagnostyczne.
Odpowiedź nr 2
Projekt umowy Zamawiający przedstawia w załączeniu.
Plan pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego
ul. Warszawska 104,98-400 Wieruszów.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt aktualnej, pozytywnej opinii właściwego
Inspektora Sanitarnego w zakresie spełniania przez pomieszczenia wymogów Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006 roku, w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne
laboratorium diagnostyczne.

Pytanie nr 3
SIWZ rozdział III p. 9.0 h – prosimy o wyjaśnienie czy w ilościach badań zawartych w załączniku nr 2
do SIWZ uwzględnieni są wyłącznie pacjenci oddziałów szpitalnych Zamawiającego czy również
poradni przyszpitalnych o pacjentów zewnętrznych

Odpowiedź nr 3
W załączniku nr 2 uwzględnione są ilości badań dla pacjentów z oddziałów jak i poradni przy
Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. – przez okres 3 lat.
Pytanie nr 4
SIWZ rozdział VI – brak jest w tym rozdziale punktu D, na który powołuje się Zamawiający w punkcie
H6 – prosimy o uzupełnienie tego braku.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający wykreśla z pk H6 odwołanie do pkt D.
Pytanie nr 5
SIWZ rozdział XVIII p. 4 – prosimy o podanie ceny za 1 stronę kopiowanych dokumentów.
Odpowiedź nr 5
Cena jednej strony – 1 zł brutto.
Pytanie nr 6
Wzór umowy :
a) § 3 ust. 3 – wskazane przez Zamawiającego akty prawne : ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r,
rozporządzenie MZ z dnia 10 listopada 2006 r oraz rozporządzenie MZ z dnia 19 września 2005 r –
zostały uchylone – prosimy o korektę.
b) §3 ust 5 – prosimy o wyjaśnienie czego dotyczyć ma odbiór materiałów z siedziby Zamawiającego
skoro na terenie ośrodka Zamawiającego ma być prowadzone laboratorium w trybie 24 godzinnym?
c) § 3 ust 10 j – prosimy o wyjaśnienie jaki związek z prowadzeniem banku krwi maja badania
alergologiczne i wymazy?
d) § 3 ust 13 – prosimy o dodanie do treści tego ustępu zastrzeżenia o możliwości weryfikacji
wyników badań w jednostkach zewnętrznych dopiero po zakończeniu procedury reklamacyjnej u
Wykonawcy.
e) § 6 ust 16 – prosimy o wykaz wszystkich badań do pobierania których zobowiązani będą
pracownicy Wykonawcy od hospitalizowanych pacjentów Zamawiającego.

f) § 6 ust 20 – czy zapis dotyczący przekazania wyników badań do szpitalnego systemu
informatycznego oznacza, o konieczności integracji systemów informatycznych laboratoryjnego i
szpitalnego, pomimo braku wcześniejszych wzmianek o tym w dokumentacji przetargowej? Kto
ponosić będzie koszty dostosowania systemów?
g) § 7 ust 1 – prosimy o podanie definicji „ wykonania wadliwe badania”
h) § 10 ust 2 – Czy do polisy OC ma zostać dołączone rozporządzenie MZ z dnia 22 grudnia 2011 roku
jako ogólne warunki ubezpieczenia?
Odpowiedź nr 6
a) Zamawiający wykreśla akty prawne : ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r, rozporządzenie MZ z dnia 10
listopada 2006 r oraz rozporządzenie MZ z dnia 19 września 2005.
Wprowadza się zapis : Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
b) jeśli nastąpi sytuacja kiedy Wykonawca będzie zmuszony przewieść materiał do badań których nie
jest w stanie wykonać na terenie ośrodka Zamawiającego – Wykonawca na własny koszt i własnym
transportem wykonuje usługę.
c) Zamawiający wykreśla ust 10 pkt a – j.
d) Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zastrzeżenia o możliwości weryfikacji wyników badań w
jednostkach zewnętrznych dopiero po zakończeniu procedury reklamacyjnej u Wykonawcy.
e) Każde badanie z wykazu załącznik nr 2 może zostać badaniem „przy łóżku chorego” - w zależności
od zlecenia lekarza i stanu pacjenta
f) Zamawiający w SIWZ pkt. III 8.1 opisał wymóg kompatybilności systemów. Dodatkowe informacje
zamieszczone są w wyjaśnieniach do SIWZ.
g) Przez „wadliwe wykonanie badania” Zamawiający miał na myśli wyniki badania niezgodne ze
stanem klinicznym pacjenta i zakwestionowanie ich przez lekarza prowadzącego.
h) Do polisy OC nie ma potrzeby dołączać rozporządzenia.
Pytanie nr 7
Prosimy o podanie daty rozpoczęcia udzielania świadczeń przez ewentualnego nowego Wykonawcę.
Odpowiedź nr 7
Data rozpoczęcia udzielania świadczenia : 01.11.2012 rok.

