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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 12.10.2015 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 1 
 
Pytanie 1.  
Uprzejmie prosimy o zmianę par. 5 ust. 4 projekt umowy w następujmy sposób: Wykonawca jest 
zobowiązany do poddania się kontroli ze strony Zamawiającego oraz innych uprawnionych osób i 
organów odnośnie realizacji umowy w zakresie: 

a) sposobu udzielania świadczeń i ich jakości. 
b) prowadzenia wymaganej dokumentacji, 
c) uzgodnionych z Zamawiającym zasad użytkowania pomieszczeń i aparatury, 
d) przestrzegania przepisów prawa a także przepisów wewnętrznych. Zamawiającego 
dotyczących BHP, ochrony przeciwpożarowej czy też sanitarno — 
epidemiologicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par 5 ust. 4 i nadaje mu nowe brzmienie: 
„Wykonawca jest zobowiązany do poddania się kontroli ze strony Zamawiającego oraz innych 
uprawnionych osób i organów odnośnie realizacji umowy w zakresie: 

a) sposobu udzielania świadczeń i ich jakości, 

b) prowadzenia wymaganej dokumentacji, 

c) uzgodnionych z Zamawiającym zasad użytkowania pomieszczeń i aparatury, 

d) przestrzegania przepisów prawa a także przepisów wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących BHP, ochrony przeciwpożarowej czy też sanitarno – epidemiologicznych”. 

Pozostałe zapisy par. 5 bez zmian. 
 
Pytanie 2. 
Uprzejmie prosimy o zamianę par. 6 ust 1 projektu umowy: Z dniem rozpoczęcia udzielania 

świadczeń Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia, na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego w Medycznym Laboratorium 
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Diagnostycznym. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić tych. pracowników przez okres jednego 

roku od daty obowiązywania mniejszej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par 6 ust. 1 i nadaje mu nowe brzmienie: 

„Z dniem rozpoczęcia udzielania świadczeń Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia, na 

podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego w 

Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić tych 

pracowników przez okres jednego roku od daty obowiązywania niniejszej umowy”. 

 

Pytanie 3. 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie par. 1l ust. 5 projektu umowy 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par 11 ust. 5 i nadaje mu nowe brzmienie: 

„Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego”. 

 

Pytanie 4 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w jakiej wysokości przewidziana jest kara umowna za naruszenie 

postanowień par, 23 ust 2 i 3. Czy w takiej wysokości jak w ust. 1? 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par 23 umowy i nadaje mu nowe brzmienie: 

1. Za stwierdzenie nieprawidłowości w wykonywaniu umowy Wykonawca zapłaci karę 
Zamawiającemu w wysokości ustalonej przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chmielniku. 
Kara nie może przekroczyć 10% wartości rocznej usługi.  

2. Strony przewidują karę umowną w przypadkach nieterminowego przekazywania wyników 
badań przez Przyjmującego Zamówienie. Kara nie może przekraczać 10% wartości dziennych 
badań. 

3. Strony przewidują karę umowną w przypadku wykonywania badań zadeklarowanych przez 
Wykonawcę jako wykonywane w miejscu Zamawiającego, a wykonywanych w innym miejscu 
bez zgody Zamawiającego. Kara nie może przekraczać 10% wartości rocznej usługi. 

4. Pisemne ustalenia stwierdzone przez Komisję będą wiążące dla stron i będą podstawą do 
obciążenia Wykonawcy karą. 

5. Postanowienia § 24 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość kar umownych. 

 

Pytanie 5. 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „tryb ich wykonania” - 

Punkt V SWKO, podpunkt 21? Czy to oznacza, że Wykonawca ma podać czas wykonania 



3 

poszczególnych badań z oferty cenowej, czy też inne informacje? 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli określenie czasu wykonania badań w trybie rutynowym, 

dyżurowym i pilnym. 

 

Pytanie 6 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jakie Zamawiający ma oczekiwania w stosunku do wykonywania 

badań w trybie CITO - Załącznik nr 3 Formularz Cenowy - Prosimy o sprecyzowanie dokładnie czasu 

w jakim mają. być wykonywane badania na CITO. 

Odpowiedź: Czas wykonania badania CITO - 1 do 2 godzin. 

 

Pytanie 7 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą c wykreślenie- z formularza cenowego - Załącznik nr 3 badań CITO, 

które nie kwalifikują się do badań ratujących. życie to jest pozycji 2, 22, 23, 24, 46, 47, 53,101,118. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższe pozycja jako badania CITO. Poprawiony wzór umowy 

zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie 8. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego: Czy pożycia nr 30 Cholesterol 

LDL ma być wykonywany metodą oznaczenia bezpośredniego czy metodą wyliczeniową? 

Odpowiedź: Metodą wyliczeniową. 

 

Pytanie 9. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego w pozycji nr 40 Fosfataza - Jakie 

dokładnie badanie Zamawiający ma na myśli (kwaśna czy zasadowa, jakie frakcje - sterczowa, 

kostna?) 

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytania, gdyż w pozycji 40 załącznika asortymentowo – 

cenowego widnieje „Etanol”. 

 

Pytanie 10. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego w pozycji 54 Helicobacter  

pylori: Czy Zamawiający ma na myśli oznaczenie przeciwciał przeciwko Helicobacter w klasie 

IgG? 

Odpowiedź: TAK. 
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Pytanie 11. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego w pozycji 67 Krzywa żelazowa - 

ilu punktowa ma być dokładnie krzywa żelazowa? 

Odpowiedź: Krzywa żelazowa 5 punktowa. 

 

Pytanie 12. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego w pozycji 73 Marker Reum. 

Zapalenia Stawów: Jaki dokładnie marker ma na myśli Zamawiający? Prosimy o doprecyzowanie 

nazwy badania. 

Odpowiedź: Anty CCP. 

 

Pytanie 13. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego w pozycji 77 Sód i potas - Czy 

wyżej wymienione badania będą zlecane tylko w komplecie? 

Odpowiedź: TAK. 

 

Pytanie 14. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego w pozycji 80 i 81 - Jaka jest różnica 

między badaniem P/c p/jądrowe a P/c p/jądrowe ANA1? 

Odpowiedź: Zamawiający ma na uwadze ANA1. 

 

Pytanie 15. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego w pozycji 90 i 105 - Jakie dokładnie 

obciążanie ma być wykonane w pacjenta oraz ile pobrań wchodzi w skład profilu i krzywej? 

Odpowiedź:  2 oznaczenia wchodzące w skład krzywej glukozy bez profilu.  

 

Pytanie 16. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego w pozycji 111 - Jaka dokładnie 

troponina interesuje Zamawiającego: I czy T? 

Odpowiedź: Troponina I – o podwyższonej czułości lub ultra czuła. 

 

Pytanie 17. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie nazwy badania w formularzu cenowym w pozycji 43 Fosfataza. 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli fosfatazę alkaliczną. 
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Pytanie 18. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie treści załącznika cenowego w pozycji 90 oraz w pozycji 105 - 

Test obciążenia glukozą; Prosimy o określenie ile oznaczeń glukozy zawierać będą wymienione 

badania? 

Odpowiedź: 2 oznaczenia glukozy. 

 

Pytanie 19. 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie nazwy badania w formularzu celowym w pozycji 110 

Transglutaminaza tkankowa. 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie 

IgA (IgA EmA). 

 

 

Zapytanie 2 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zestawienie wartościowe w kolejnych latach przysługujących 

pracownikom nagród jubileuszowych zgodnie z Zakładowym Układem Pracy, którego scan 

również prosimy o udostępnienie - Załącznik nr 2 - Wykaz stanowisk pracy w pracowni 

diagnostyki laboratoryjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający podaje zestawienie wartościowe w kolejnych latach przysługujących 

pracownikom nagród jubileuszowych: 

1. Rok 2016 - 0 zł. 

2. Rok 2017 – 11 980,00 zł. 

3. Rok 2018 – 0 zł. 

4. Rok 2019 – 27 400,00 zł. 

5. Rok 2020 – 5 560,00 zł. 

 

Pytanie 2 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści rozdziału V pkt. 3 Prosimy o wykreślenie 

kryterium wieku aparatów. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić na żądanie 

zamawiającego stosowne certyfikaty, atesty lub innego rodzaju dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do obrotu i używania, zgodnie z warunkami i 

wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 

107 poz. 679), oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych 
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przez uprawnione osoby. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWKO. 

 

Pytanie 3. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści rozdziału V pkt. 4 Prosimy o wykreślenie 

kryterium wieku aparatów. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić na żądanie 

zamawiającego stosowne certyfikaty, atesty lub innego rodzaju dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do obrotu i używania, zgodnie z warunkami i 

wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 

107 poz. 679), oraz dokumenty potwierdzające dokonanie aktualnych przeglądów wykonanych 

przez uprawnione osoby. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWKO. 

 

 

          


