Jastrzębie Zdrój, dn. 06 luty 2015 r.
EAP/07/ 62 /2015

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań
laboratoryjnych, mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz administrowanie
bankiem krwi.

Pytanie l
Uprzejmie prosimy o podanie nazwy systemu informatycznego HIS, który jest uŜytkowany
przez Szpital.
Odpowiedź:
Przez Szpital uŜytkowany jest system Kamsoft - MEDIS, SOMED.
Pytanie 2
Prosimy o określenie czy licencja na szpitalny system informatyczny, będący w posiadaniu
Szpitala jest wystarczająca do ustanowienia wymiany danych według protokołu HL7
pomiędzy systemem LIS i HIS; czy teŜ wymagane są jakieś dodatkowe licencje lub prace po
stronie HIS - jeśli tak to jakie?
Odpowiedź:
Nie
są
potrzebne
stronie HIS.
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Pytanie 3
Prosimy o określenie czasu przeniesienia pediatrii za Szpitala przy ul. Krasickiego 21
do Szpitala przy ul. Jana Pawła II 7.
Odpowiedź:
Planowany termin przeniesienia oddziału to 2017 r.
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Pytanie 4
Uprzejmie prosimy o dokładne określenie przyczyn, które będą skutkowały nałoŜeniem kary
& 6 punkt 1 punkt c umowy ze względu na stosunkowo wysoką wartość kary niezbędne jest
enumeratywne wymienienie przypadków w jakich moŜe być ona nałoŜona. Obecne
sformułowania są zbyt ogólne.
Odpowiedź:
Zapis § 6 ust. 1 pkt c) jest prawidłowy i nie ma podstaw do zmiany jego treści. Nie ma
moŜliwości wpisania w sposób kazuistyczny wszystkich moŜliwych sytuacji niewykonania
lub nienaleŜytego wykonania umowy przez Przyjmującego zamówienie. Sformułowanie
„niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy” jest terminem prawa cywilnego
stosowanym powszechnie w umowach i znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 471
kodeksu cywilnego.
Pytanie 5
Uprzejmie prosimy o przedłuŜenie czasu oczekiwania na wynik - badania CITO do 60 min.
w odniesieniu do następujących pozycji cennika: 7, 8, 9, 18, 21, 66, 67, 93, 94, 95, 100, 103,
105, 117, 119, 160, 167, 185, 188, 200, 204, 205, 206, 230, 276, 277, 291, 310, 314, 327,
345,
Podane przez Zamawiającego w wykazie czasy określają same oznaczenie, nie uwzględniają
fazy preanalitycznej i postanalitycznej niezbędnej do prawidłowego wykonania i wydania
wyniku. Z doświadczenia wnioskujemy, iŜ czas do 45 min jest moŜliwy do uzyskania w
pojedynczym przypadku - wtedy gdy nie są zlecane na raz duŜe ilości badań w trybie CITO.
Realny czas wykonania 95 oznaczeń CITO jest do 60 min, natomiast w przypadkach
wymagających powtórzenia ze względów technicznych są wykonywane w czasie do 120 min.
Prosimy zatem o uwzględnienie tych realiów w warunkach konkursu.
Odpowiedź:
Utrzymujemy zapis w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Pytanie 6
Prosimy o wykreślenie z badań CITO oznaczeń 221 oraz 150 . Ze względu na niewielką ilość
przewidywanych oznaczeń (poz. 150 interleukina 6 - 160 oznaczeń rocznie) utrzymywanie
gotowości do wykonania badania w trybie CITO w sposób nieuzasadniony podroŜy koszty
jego wykonania.
Odpowiedź:
Utrzymujemy zapis w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Z powaŜaniem.

