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Szpital Powiatowy w Chmielniku 
26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1–3, woj. Świętokrzyskie 

konkursy@szpital-chmielnik.pl  
� 413542479, 413542017  fax 413542136 

REGON  0 0 3 6 8 0 1 1 3      NIP   657-21-95-982 

          Chmielnik 13.10.2015 r. 
 
 
 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POST ĘPOWANIA  
DOTYCZĄCEGO KONKURU NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE  

 
 
 
Szpital Powiatowy w Chmielniku udziela odpowiedzi na zapytania. 
 
Dotyczy: postępowania konkursowego ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Chmielniku na 
„Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala 
Powiatowego w Chmielniku” – znak sprawy 4/432/01/2015. 
 
 
 

Zapytanie nr 3 
 
Pytanie 1. 
W związku z treścią rozdziału IV ust. 3 i § 3 ust. 17 Załącznika nr 10 do SWKO, proszę o 
potwierdzenie, iż w razie gdyby szacunki Zamawiającego co do łącznej rocznej ilości badań były 
zawyżone o ponad 20%, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy (i nie 
będzie to wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawcy przysługiwało prawo wypowiedzenia 
umowy w związku z treścią rozdziału IV ust. 3 oraz zapisami umowy § 3 ust. 17. 
 
Pytanie 2. 
Rozdział IV ust. 4 SWKO - proszę o wskazanie maksymalnej wartości odczynników i sprzętu 
jednorazowego, do których odpłatnego nabycia będzie zobowiązany Wykonawca, celem jej 
uwzględnienia w ofercie cenowej. 
Odpowiedź: Zamawiający określa maksymalną wartość odczynników i sprzętu jednorazowego 
użytku na kwotę około 15 000,00 zł. 
 
Pytanie 3. 
Rozdział V ust. 5 w zw. z rozdziałem VI część I ust. 6 SWKO - czy oferent obowiązany jest 
dysponować osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika banku krwi i kierownika 
pracowni serologii (diagnostą laboratoryjnym ze specjalizacją z laboratoryjnej transfuzjologii 
medycznej)? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dysponowania taką osobą. 
 
Pytanie 4. 
Rozdział V ust. 6 w zw. z rozdziałem VI część II ust. 2 SWKO - proszę o potwierdzenie, że to 
Zamawiający będzie ponosił koszty nabycia krwi i jej składników oraz ich transportu (a w razie 
gdyby koszty transportu obciążały Wykonawcę, prosimy o podanie średniej miesięcznej ilości 
wyjazdów po krew za ostatnie 12 miesięcy). 
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Odpowiedź:  Koszty transportu krwi będą leżały po stronie Wykonawcy. Średnia miesięczna ilość 
wyjazdów po krew za ostatnie 12 miesięcy to 8 razy. 
 
Pytanie 5. 
Rozdział V ust. 8 - czy Wykonawca będzie obowiązany uzyskać certyfikat na utworzone 
laboratorium czy jedynie kontynuować stosowanie procedur jakie na potrzeby uzyskania certyfikatu 
wdrożył w laboratorium Zamawiający? 
Odpowiedź: Tak. Wykonawca będzie obowiązany uzyskać certyfikat na utworzone laboratorium. 
 
Pytanie 6. 
Rozdział V ust. 9 oraz Rozdział VII punkt 23 kolumny II SWKO - proszę o potwierdzenie, iż 
sformułowanie, że „Zamawiający - udzielający zamówienia wymaga do Wykonawcy przyjmującego 
zamówienie aby (...) Posiadał wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008, normą 
ISO/EIC 17025 oraz normą ISO 15189" należy wykładać ściśle to jest, że o zamówienie mogą się 
ubiegać wyłącznie ci oferenci, którzy legitymują się dokumentami dowodzącymi wdrożenie 
wszystkich trzech wskazanych przez Zamawiającego systemów zarządzania jakością. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza taki wymóg. 
 
Pytanie 7. 
Rozdział V ust. 11 - proszę o rozwinięcie pojęcia „sprawowania nadzoru (...) nad glukometrami" 
poprzez wskazanie jakich działań oraz ponoszenia jakich kosztów oczekuje Zamawiający. 
Odpowiedź: Pod pojęciem „sprawowanie nadzoru (…) nad glukometrmi” Zamawiający ma na 
myśli kontrolę glukometrów służących do monitorowania glikemii u hospitalizowanych diabetyków 
(wykonanie badań i opracowanie wyników). 
 
Pytanie 8. 
Rozdział VI część I ust. 6 SWKO - proszę o podanie dla wszystkich pracowników przeznaczonych do 
przejęcia następujących danych: 
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Odpowiedź: Dane dotyczące zatrudnienia pracowników w laboratorium zostały przedstawione w 
załączniku 2 do SWKO, w którym określono rodzaje umów o pracę, liczbę etatów z podziałem na 
stanowiska. Pracownicy nie posiadają orzeczeń o niepełnosprawności, jak również nie przebywają 
na urlopie macierzyńskim. Stałe składniki wynagrodzenia określono w załączniku 2 do SWKO, 
natomiast zmienne składniki wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2015 wypłacono w grupie 
diagnostów (3 etaty) w kwocie 3 254,33 zł., a w grupie techników (3 etaty) w kwocie 1 528, 54 zł. 
Z pośród diagnostów jedna osoba posiada specjalizację II stopnia, natomiast dwóch pozostałych 
diagnostów jest w trakcie specjalizacji. Pozostałe dane podlegają ochronie danych osobowych. 
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Pytanie 9. 
Rozdział VI część I ust. 23 - proszę o potwierdzenie, że chodzi o sprzęt niezbędny do zapewnienia 
prawidłowego działania systemu informatycznego laboratoryjnego (sprzęt niezbędny do 
prawidłowego działania systemu szpitalnego leży po stronie Zamawiającego). 
Odpowiedź:  Zamawiający wprowadza sprostowanie, gdyż cytowany ust. 23 części I mieści się  
w rozdziale V SWKO, a nie VI jak omyłkowo pisze oferent. 
Według zapisu mieszczącego się w rozdziale V, część I ust. 23, Wykonawca jest obowiązany do 
zapewnienia prawidłowego działania systemu informatycznego po stronie Medycznego 
Laboratorium Diagnostycznego oraz integracji go z systemem informatycznym Zamawiającego 
działającym w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku. 
 
Pytanie 10. 
Rozdział VIII ust. 2 poz. 3 tabeli - proszę o potwierdzenie, że ocena w ramach tego kryterium będzie 
oparta o obiektywne przesłanki (a zatem, że premiowane - w stosunku do innych oferentów będą 
podmioty które: posiadają najwięcej podpisanych umów outsourcingowych, posiadają najwyższą 
ilość wykonanych badań, posiadają największą liczbę specjalistów i posiadają największą liczbę 
certyfikatów ISO 15189 lub 17025). 
Odpowiedź:  Zamawiający dokona oceny kryterium pn. „Wiarygodność Wykonawcy/Oferenta” 
według załączonych zasad oceny ofert w rozdziale VIII ust. 3 poz. 2, 3 tabeli.  
 
Pytanie 11. 
Rozdział VIII ust. 2 poz. 3 tiret trzecie tabeli - czy Zamawiający ma zamiar uwzględniać tzw. 
„specjalizacje I stopnia", który to tytuł na gruncie obowiązujących obecnie przepisów nie ma 
znaczenia z punktu widzenia kompetencji diagnostów laboratoryjnych (wedle obecnie 
obowiązujących przepisów tytuł specjalisty jest jednostopniowy i równoznaczny z dawną 
specjalizacją II stopnia). 
Odpowiedź: Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 12. Dotyczy Załącznik nr 3. 
Pozycje: 2, 22-24 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wykonywania tych 
badań na miejscu (a co za tym idzie odstąpienie w przypadku części z nich ze zlecania w trybie 
CITO)? W związku z planowaną niewielką ilością badań danego rodzaju, przy czym w przypadku 
umożliwiania wykonywania badań z pozycji 22-24 załącznika nr 3 w innym laboratorium oferenta, 
możliwe byłoby uzyskiwanie wyników w ciągu 1 lub 2 dni (czyli w czasie krótszym niż wymagany 
przez Zamawiającego w trybie rutynowym). Jednocześnie są to badania, co do których nie istnieją - 
wedle wiedzy oferenta - żadne okoliczności uzasadniające zlecanie ich w trybie cito. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3 i zamieścił go na stronie 
internetowej www.szpital-chmielnik.pl w zakładce konkursy. 
 
Pytanie 13.  
Pozycja 10 - proszę o doprecyzowanie jaka minimalna liczba antybiotyków powinna być oznaczona 
do wykonania jednego badania antybiogram (sugerujemy od 5 do 8 antybiotyków). 
Odpowiedź: Minimalna liczba antybiotyków oznaczona do wykonania jednego badania 
antybiogram to od 5 do 8 antybiotyków. 
 
 
Pytanie 14. 
Pozycja 55 - proszę o sprecyzowanie jakiego badania oczekuje Zamawiający to jest z jakiego 
materiału (krew, kał) i w jakiej klasie. 
Odpowiedź: Badanie na obecność p. ciał HIV1/HIV2 i ag p24 w surowicy krwi. 
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Pytanie 15. 
Pozycja 80 - proszę o sprecyzowanie jakiego badania oczekuje Zamawiający, zwłaszcza w 
zestawieniu z badaniem z pozycji 81 (czym mają różnić się te badania). 
Odpowiedź:  ANA1. 
 
Pytanie 16. 
Pozycja 89 — proszę o rozbicie tej pozycji w celu umożliwienia zaoferowania zoptymalizowanych 
cen na poszczególne rodzaje wymazów lub wskazania jaki odsetek z prognozowanej liczby 300 
badań stanowią poszczególne rodzaje wymazów (co umożliwi skalkulowanie średniej ceny za 
wymaz, niezależnej od jego rodzaju). 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 3 i zamieścił go na stronie 
internetowej www.szpital-chmielnik.pl w zakładce konkursy. 
 
Pytanie 17. Dotyczy Załącznika nr 4. 
Czy Zamawiający zapewnia, że użytkowany przez niego system szpitalny posiada - zgodnie z 
zapewnieniem producenta - zdolność do poprawnego generowania komunikatów wychodzących oraz 
odbierania i interpretowania komunikatów przychodzących zgodnych z protokołem HL7. 
Odpowiedź: Zamawiający dokładnie określił w załączniku nr 4 do SWKO w pkt. 13 rodzaje 
komunikacji z systemami zewnętrznymi. 
 
Pytanie 18. 
Czy Zamawiający przewiduje korzystanie przez siebie (personel szpitala) z modułu Punkt Pobrań 
posiadanego systemu szpitalnego dla celów zlecania badań do systemu laboratoryjnego. 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie 19. Dotyczy załącznika nr 10. 
§ 1 ust. 7 - czy Zamawiający pod pojęciem nadzoru merytorycznego ma na myśli pełnienie funkcji 
kierownika banku krwi (co powoduje, iż posiadającej odpowiednie kwalifikacje osoby nie ma 
obowiązku zapewnić Wykonawca). 
Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem prowadzenia nadzoru merytorycznego ma na myśli 
lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią ze strony Zamawiającego. 
 
Pytanie 20. 
§ 23 ust. 1 - zwracam uwagę Zamawiającego, że kara umowna ustalona w trybie tego przepisu nie 
może być rażąco wygórowana (albowiem w takim wypadku będzie - niezależnie od jakichkolwiek 
przeciwnych postanowień umownych - podlegała miarkowaniu przez sąd). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmodyfikował załącznik nr 10 i zamieścił go na stronie 
internetowej www.szpital-chmielnik.pl w zakładce konkursy. 
 
Pytanie 21. 
§ 23 ust. 4 - proszę o wskazanie o jaką „Komisję" chodzi w tym postanowieniu oraz zwracamy 
uwagę Zamawiającemu, że przedmiotowe postanowienie umowne będzie nieskuteczne w tym 
znaczeniu, że nie pozbawi Wykonawcy prawa do żądania sądowego zmiarkowania kary umownej. 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli Komisję, która będzie powoływana w przypadku 
wystąpienia niezgodności z zapisami umowy, w skład której wchodzić będzie przedstawiciel 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
Pytanie 22.  
W związku z liczbą kwestii wymagających wyjaśnienia oraz koniecznością dostosowania oferty do 
odpowiedzi na wyżej zadane pytania, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert 
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do dnia 31 października 2015 r. Zwracamy w tym miejscu uwagę, że im dłuższy czas na 
przygotowanie oferty tym jest ona bardziej dopracowana merytorycznie oraz lepiej 
zoptymalizowana kosztowo (co przekłada się na niższe ceny ofertowe dla Zamawiającego). 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ponownej zmiany terminu składania ofert. 
 
 
 
 

         
 


