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Z-ca Dyrektora
ds. Medycznych

7

tel. 06'1-852-98-06

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

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-

Ad',| Zamawiający, z uwagi na porównywa|ność ofert, nie dopuszcza na etapie
konkursu zmiany metody badania na inną, jeś|izostała wskazana W

Sylwia Swidzińska

Eksploatacyjnych
Marzena Kzymańska
tel. 061-850-62-42
Z-ca Dyrektora
ds. Zarządzania
Szpita|em Św. Rodziny

informujemy:

dokumentacji konkursowej. Po zawarciu umowy podmiot rea|izujący zamówienie
moŻe zaoferowaĆ zmianę metody z zastzeŻeniem, że proponowaną metodę

musi zaakceptować konsylium k|inicystów po stronie Zamawiającego

Ad.2

W badaniu 375 zZałącznika 1a pod okreś|eniem ,,w płynie z jamy ciała,' na|eŻy

rozumieć np' ptyn stawowy, płyn z worka osierdziowego i ewentua|ne inne płyny

wskazane przez k|inicystę' W badaniu 375 Załącznika nr 1a ZamawiĄący nie

Olaf Niezgodzki

tel. 061-866-23-24

okreś|iłmetody wykonania badania.

Ad.3 W

badaniu 384

Ad.4 W

badaniach wymienionych Załączniku nr 1a pozycje 387

z Załącznika 1a wskazaną

metodą jest metoda ||F

metody na|ezy dokonać wyceny badania (patrz Ad. 1)'

Szpitalśw. Józefa

Ad'

5

ul. KrysiewiczaTlE

Ad'

6

fax. 061-852-98-06

Ad'7

(dziecięcy)

tel. 061-850-62-00

SzpitaIśw.Józefa
(dziecięcy)

u!. Nowowiejskiego
56/58

tel.

(ginekologicznopołoiniczy

i urologiczny)
ul. Jarochowskiego 18

tel. 061-866-50-12
fax. 06'1-866-23-24

metodą wykonania jest metoda ||F.

i 388

i

d|a tej

wskazaną

Zamawiający nie wyraŻa zgody na wydłuzenie czasów rea|izaĄi w wskazanych
w pytaniu badaniach.
Zamawiający nie wyraia zgody na wydłużenie czasów rea|izacji w wskazanych
w pytaniu badaniach.
Zamawiający nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia proponowanej zmiany

zapisÓw $8 ust. 2 Załącznik nr 4 S|WZ tj'

PĘektu umowy najmu.

Ad'B Zamawiający zmienia propozycję zapisu 55 ust'1 Załącznika nr 3 SIWZ tj.
PĄektu umowy na udzielanie świadczeńzdrowotnych w zakresie diagnostyki
Iaboratoryjnej i mikrobiologii, na: ust. 1 odpowiedzia|nośÓ za szkodę wyrządzoną

przy udzieIaniu Świadczeń w zakresie udzie|onego zamÓwienia ponoszą

061 -852 -44-91

Szpitalśw. Rodziny

i

proponowana metoda musi być korzystniejsza pod wzg|ędem czasu rea|izacji Iub
korzystniejsza cenowo a|bo ze wzg|ędu na oba te kryteria.

Ad'

9

solidarnie

U

dzie|ający Zamówien ia i Przyj mujący Zamówien ie.

Zamawiający nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia proponowanej zmiany
zapisów $10 ust. 2 pkt. b) Załącznik nr 3 S|WZ t1. PĄektu umowy na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii.

Ad' 10Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu zawarcia umowy.
Ad'11Kryterium || jest oceną jakości. ZamawiĄący wce|u uzyskania informacji
o usługach oferentów i oceny ich jakości zaŻądał dostarczenia szeregu
dokumentów, częśćz nich odnosi się do spełniania przez oferentów wymogów

się do spełniania standardów
|aboratoryjnych, pozostałe to są rekomendacje. Wszystkie z wymienionych
odnoszą się do jakości usług. ocena członków komisji opierała się będzie na
informacji jaką będzie mozna uzyskać na podstawie dostarczonych
przewidzianych prawem, częśĆodnosi

dokumentów.

sprowę prowodzi: Artur Wie|gosz, nUmer te|efonu: ó'l850ó233, e-moil: owie|qosz@szoz.pl
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Ad. 12 D|a zachowania pełnej porównywa|ności ofert W przeprowadzanym postępowaniu konkursowym dopuszcza|ne

jest zaoferowanie badań zawartych wZałączniku nr 1b wyłącznie w wskazanych w nim |oka|izacjach. Po

zawarciu umowy podmiot rea|izujący zamówienie moŻe zaoferowaÓ zmianę miejsca realizacji poszczegó|nych
badań z zastrzezeniem, Że zaproponowane miejsce musi zaakceptowaĆ konsy|ium k|inicystÓw po stronie
Zamawiającego oraz, ze badanie realizowane W zaproponowanym miejscu będzie zrea|izowane szybciej |ub
na kozystniejszych warunkach cenowych a|bo zaistnieje jedno i drugie (ewentualna zmiana nie wcześniej niż
po 6 miesiącach).
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