TABLICA OGŁOSZEŃ/strona internetowa zamawiającego
Wieruszów, dnia 21.10.2015r.

PCM-ZP/1U/2015

WSZYSCY WYKONAWCY
ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA do SIWZ
Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2013r., poz. 907 ze zmianami) – Powiatowe Centrum Medyczne Sp. Z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w nawiązaniu
do przesłanych pytań do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego pn:” Świadczenie usług medycznych w
zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie”(znak: PCM-ZP/1U/2015) – udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Uprzejmie prosimy o zmianę par. 3 pkt. 10.19 projektu umowy w następujący sposób:
Poddania się kontroli Zamawiającego oraz innych uprawnionych osób i organów w zakresie wynikający z umowy w
szczególności dotyczącym:
- sposobu udzielania świadczeń i ich jakości,
- prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- uzgodnionych z Zamawiającym zasad użytkowania pomieszczeń
- przestrzegania przepisów prawa a także przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących BHP,
ochrony przeciwpożarowej czy też sanitarno – epidemiologicznych.

Odpowiedź: zapis w umowie nie ulegnie zmianie
Pytanie nr 2
Uprzejmie prosimy o zmianę par. 3 pkt 16 projektu umowy w następujący sposób: Wykonawca zobowiązuje się do
poddania kontrolom Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości i innym organom
zewnętrznym uprawnionym do kontroli PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie w zakresie
wynikającym z umowy.

Odpowiedź: zapis w umowie nie ulegnie zmianie
Pytanie nr 3
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie w treści projektu umowy, czy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia
umowy najmu, czy dzierżawy, gdyż występują rozbieżności.

Odpowiedź: &4 umowy wyraźnie precyzuje tą kwestię - jest to umowa najmu
Pytanie 4
Uprzejmie prosimy w par. 7 ust. 3 o podanie właściwej kwoty kary umownej

Odpowiedź:
Pytanie nr 5

słownie: sto tysięcy złotych00/100

W związku z ogólną wiedzą o proporcjach zlecanych badań w lecznictwie otwartym prosimy o sprawdzenie
podanych ilości dla poradni specjalistycznych następujących badań:
 CRP - Odpowiedź: winno być 115 w poradni
 Grupa Krwi - Odpowiedź:
ma być 28
 Morfologia Odpowiedź: ilość prawidłowa
 Kreatynina Odpowiedź: ilość prawidłowa
Ilości tych badań w dziwny sposób odbiegają od pozostałych pozycji. Np.: Liczba oznaczeń Grup Krwi jest większa
niż oznaczeń Morfologii. Ponadto Liczba oznaczeń Kreatyniny jest 10 krotnie wyższa niż badania Mocznika. Prosimy
o informację czy w związku z w/w zastrzeżeniami ulegnie zmianie załącznik cenowy do powyższego postępowania
przetargowego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany i przyjęcie do wyliczenia oferty w ARKUSZU
CENOWM – zał. nr 1a – Badania wykonane dla Poradni Specjalistycznych w poz. 17 – dla Białka ostrej fazy CRP –
ilości 115 badań.

Ponadto Zamawiający uznając jako oczywistą omyłkę pisarską – modyfikuje zapis dla Badań
wykonanych w ramach projektu: JEST „…w okresie 01.XI.2015 do 30.VI.2015r.”;
MA BYĆ „…w okresie 01.XI.2015 do 30.VI.2016r.”
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