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Maciej Bednarczyk
Diagnostyka Sp. z o.o.
Ul. Prof. M. Zyczkowskiego 16
31-864 Kraków

odpowiadając na pytania dotyczące postępowania konkursowego na udzie|anie
świadczeń zdrowotnych W zakresie diagnostyki |aboratoryjnej i mikrobio|ogii
informujemy:

Ad.1 okreś|enie ,,specyfikacje proceduf' odnosi się do procedur opracowywanych
zgodnie z wymogami zawartymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra
Zdrowia W sprawie standardów jakości d|a medycznych |aboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych z dnia 23 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 61 , poz.
435).

Ad.2 Z uwagi na brak definicji ustawowej działa|ności konkurencyjnej opieramy się na
orzecznictwie Sądu Najwyzszego, który za działa|ność o charakterze
konkurencyjnym uznaje aktywność przejawianą w zakresie przedmiotowym
całkowicie |ub częściowo pokrywającym się z zakresem działa|ności
podstawowej Iub ubocznej podmiotu oraz skierowaną, nawet częściowo, do tego
samego kręgu osób, przy czym za wyznacznik obszaru' w przypadku naszego
Zespołu, na|eży uznać obszar województwa Wie|kopo|skiego (zob. wyrok SN
212.2.2013 r., ll PK 166112, OSNP Nr 23-2412013, poz.2T4 oraz wyrok SN
212.9.2008 r., lPK27108, OSNP Nr3-4/2010, poz.34).

Ad. 3 Można podsumować, ze odpowiedź na zadane pytanie zawańo w treści pytania
- by dopełnić uzupełniamy informując, ż.e SZoZnMiD w Poznaniu prowadzi
dokumentację medyczną (w tym również z|ecenia badań diagnostycznych)
w systemie te|einformatycznym zapewniającym spełnienie wymogów zawańych
w s80 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jejprzetwarzania z dnia 9 listopada 2015r.
(Dz.U.22015 r. poz. 2069).

Ad. 4 Potwierdzamy, że płatność za krew i preparaty |ezy po stronie Udzie|ającego
Zamówienie.

Ad. 5 |it. a. ZamawiĄący oczekuje zaoferowania tego badania w jednym wariancie
uwzg|ęd n iającym mogące wystąpió rÓżne aktywatory.

Ad. 5 lit. b, c, d, e, f, g, h, i ZamawiĄący zgadza się na wydtużenie czasu oczekiwania
na wynik Wg zaproponowanych w pytaniu 5 |it. b, c, d, e, f, h, i czasów
za wyjątkiem propozycji zawarlĄ w pytaniu 5 lit. g dotyczącej pozyĄi 148
Załqcznika 1a, przy której podtrzymuje wymagany w Załączniku nr 1a czas do 24
godzin.

Ad. 6 lit' aZamawiĄący podtrzymuje vvymÓg zaoferowania rea|izacji badań wskazanych
wZałączniku 1b w wskazanych |okalizacjach. Ewentua|na zmiana miejsca
rea|izacji, której Zamawiający nie wyk|ucza, będzie mogła dojśÓ do skutku po
wcześniejszych uzgodnieniach z k|inicystami SZoZnMiD w Poznaniu (tj. nie
wcześniej niż po 6 miesiącach) ijej rea|izacja winna nastąpić na korzystniejszych
warunkach tj. przy krótszym terminie rea|izacji oraz niŻszĄ cenie za badanie.
D|a zachowania pełnej porÓwnywa|ności ofert W przeprowadzanym
postępowaniu konkursowym dopuszcza|ne jest zaoferowanie badań zawańych w
Załączniku nr 1b wyłącznie w wskazanych w nim |oka|izacjach.

Ad. 6 |it. b. ZamawiĄący zgadza się na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik
Wg zaproponowanych w pytaniu czasów.
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