SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Rawa Mazowiecka, dn. 21.01.2021 r.
Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania usług badań
laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej o numerze sprawy KOUŚM / 01 /2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informuje że w
postępowaniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania usług badań
laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej wpłynęły zapytania i Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie szczegółowe poniższego
zapisu SWKO:
2.15. Wykonawca zapewnia w godzinach pracy co najmniej jednego diagnostę laboratoryjnego , który
jest wpisany na listę diagnostów laboratoryjnych i posiada aktualne prawo wykonywania zawodu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SWKO pkt. V Oferta – podpkt. 2.6 – do oferty należy
dołączyć „Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz zaświadczeniami z Krajowej
Izby Diagnostów Laboratoryjnych potwierdzające prawo wykonywania zawodu diagnosty
laboratoryjnego” , co jest zgodne z zapisem pkt. II
Przedmiot konkursu
podpkt.
2.15, że

wykonawca zobowiązany jest do zapewnia w godzinach pracy co najmniej jednego diagnostę
laboratoryjnego , który jest wpisany na listę diagnostów laboratoryjnych i posiada aktualne prawo
wykonywania zawodu.
Podkt. 2.25 Wyniki badań muszą być autoryzowane przez diagnostę posiadającego stosowne
uprawnienia.
Podpkt 2.26 Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu, który posiada kwalifikacje i
uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016r., poz.
2245) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., nr 43, poz.408 z późn. zm.) oraz
zapewni właściwą jakość świadczonych usług
Ponadto zgodnie z warunkami udziału określone w pkt. VII „Posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie, oraz dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia” podpkt. b) dysponuje niezbędnym do wykonania usługi potencjałem kadrowym
tj. personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia w tym w szczególności
personelu, który posiada kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o
diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016r., poz. 2245):
- diagnosta laboratoryjnym o specjalizacji laboratoryjnej diagnostyce medycznej - co najmniej 1 osoba,
- diagnosta laboratoryjnym o specjalizacji z laboratoryjnej mikrobiologii medycznej – co najmniej 1
osoba
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Pytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie, czy Udzielający Zamówienie miał na myśli zapewnienie aparatów zastępczych w
siedzibie Przyjmującego Zamówienie w razie awarii sprzętu u Udzielającego.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie miał na myśli posiadanie aparatów zastępczych przez przyjmującego
zamówienie.
Pytanie nr 3
Proszę o doprecyzowanie poniższego zapisu SWKO i wyjaśnienie, co Udzielający Zamówienie miał na
myśli wskazując zapis o wynajmowanym laboratorium.
1.2 podpunkt c) Dysponuje wyposażeniem, które zostanie umieszczone w wynajmowanym laboratorium
i będzie spełniało wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań
jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., nr 43, poz.408 z późn.
zm.) a w szczególności jest dopuszczone do użytku na terenie RP i posiadającym certyfikat CE - dotyczy
sprzętu wykorzystywanego przy wykonywaniu badań będących przedmiotem zamówienia
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie miał na myśli: „Dysponuje wyposażeniem, które będzie spełniało wymogi
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać
medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., nr 43, poz.408 z późn. zm.) a w szczególności jest
dopuszczone do użytku na terenie RP i posiadającym certyfikat CE - dotyczy sprzętu wykorzystywanego
przy wykonywaniu badań będących przedmiotem zamówienia
Pytanie nr 4
Proszę o informację czy w pozycji 61 na pewno chodzi o metabolit 1,25 Witaminy D
Witamina D metabolit 1,25(OH)2
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie potwierdza, prawidłowa ilość to 15 badań.
Pytanie nr 5
Proszę o informację czy w pozycji 61 na pewno chodzi o metabolit 1,25 Witaminy D.
Witamina

D

61 metabolit
1,25(OH)2
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie potwierdza, prawidłowa ilość to 15 badań.
Pytanie nr 5
II. Przedmiot Konkursu
Poz. 2.31 – „Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię umowy zawartą z Podwykonawcą.”
Prosiłbym o doprecyzowanie, czy kopie umów należy załączyć do dokumentów konkursowych,
czy też w przypadku wyboru naszego podmiotu jako najkorzystniejszego na życzenie zamawiającego
udostępnimy takowe dokumenty. Może w tym przypadku wystarczy oświadczenie do zobowiązania się
do udostepnienia w/w dokumentów po zakończeniu procedury konkursowej na życzenie klienta.
Z uwagi na trudność w dostępie do co po niektórych usług w dobie pandemii nie jest możliwym aby
takie informacje zostały udostępnione pozostały oferentom.
Oczywiście powyższe dokumenty mogą zostać przekazane w formie osobnego zbioru stanowiącego
tajemnicę przedsiębiorstwa.
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Odpowiedź:
Udzielający zamówienie/Zamawiający wyjaśnia, że do oferty konkursowej nie jest wymagane dołączenie
kopii umowy zawartej z podwykonawcą.
Po podpisaniu umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania usług badań laboratoryjnych
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Zamawiający może
zwrócić się przekazanie kopii umowy zawartej z podwykonawcą.
W formularzu ofertowy Przyjmujący zamówienie/Wykonawca składa oświadczenie o treści:

Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia
w części ……………. .
Pytanie nr 6
W SWKO rozdziale II. Przedmiot konkursu w pkt. 2.20 Przyjmujący zamówienie na swój koszt dokona
połączenia/integracji na zasadzie komunikacji dwukierunkowej LIS Zamawiającego z LIS Wykonawcy
zapewniającego również dostęp do wyników archiwalnych. Bardzo proszę potwierdzenie, że
Zamawiający oczekuje jedynie dostępu do archiwalnych wyników badań w ramach nawiązanej
współpracy, nie zaś do wyników badań z poprzednich lat wykonanych u innego wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, ze dotyczy to tylko i wyłącznie badań wykonywanych u Przyjmującego
zamówienie wybranego w ramach toczącego się właśnie postępowania konkursowego.

Z poważaniem
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