Jastrzębie Zdrój, dn. 16 grudnia 2015 r.
EAP/07/ 456 /2015

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Badania tomografii komputerowej (TK).
Badania rezonansu magnetycznego (NMR).
Badania histopatologiczne, patomorfologiczne i cytologiczne.
Konsultacje onkologiczne.
Konsylium w zakresie onkologii i radioterapii w ramach pakietu onkologicznego.
Spectro MRI, traktografia.
Badanie w kierunku prątków gruźlicy.

W związku ze złoŜonymi pytaniami o wyjaśnienie treści Szczegółowych warunków konkursu
ofert (SWKO) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu –
Zdroju, wyjaśnia co następuje:
Dotyczy Pakietu 3
Pytanie:
Zmiana zapisów Załącznika nr 5 do szczegółowych warunków konkursu ofert: „Wzór umowy:
poprzez: Zmiana zapisu § 3, ust. 7 – kara umowna obok sankcji niewaŜności danej czynności
z ust. 5 i 6 jest zbędna skoro sankcja niewaŜności jest waŜniejsza.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie nie wyraŜa zgody za zmianę tego zapisu. Naszym zamiarem jest to, aby
konsekwencją naruszenia zakazów, o których jest mowa w ust. 5 i 6 była takŜe kara umowna, a nie
jedynie niewaŜność dokonania takich czynności:
Pytanie:
Czy zgodnie z § 4 ust. 1 Przyjmujący zamówienie moŜe zlecić wykonanie badań podwykonawcy?
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie nie dopuszcza zlecania wykonywania badań podwykonawcy. Jedynie po
zawarciu umowy, w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niemoŜności wykonania zleconego
świadczenia zdrowotnego z przyczyn leŜących po stronie Przyjmującego zamówienie zobowiązany
jest on do zorganizowania zastępczego wykonania usługi oraz pokrycia ewentualnej róŜnicy
w wartości wykonywanego świadczenia zdrowotnego. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe przyczyną taką nie
moŜe być to, Ŝe Przyjmujący zamówienie nie jest w stanie wywiązać się z umowy w sytuacji zbyt
duŜej ilości umów zawartych z innymi podmiotami.
Pytanie:
Zmianę zapisu § 4 ust. 17 – nie jest moŜliwe dotrzymanie terminu 7 dni w przypadku badań
specjalistycznych, do których konieczne jest wykonanie barwień immunohistochemicznych przy
uŜyciu przeciwciał monoklonalnych, termin będzie określany w dniach roboczych od dnia otrzymania
materiału.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie zmienia zapis § 4 ust. 17, który przyjmuje brzmienie:
„Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć wyniki badań do siedziby Udzielającego
zamówienia na swój koszt, w formie pisemnej, mailem lub faxem do 7 dni od dnia odebrania
materiału. W przypadku konieczności wykonania barwień immunohistochemicznych przy uŜyciu
przeciwciał monoklonalnych termin ten wynosi 14 dni.”
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Zmienia się równieŜ zapis w SWKO w części IV Szczegółowy opis przedmiotu konkursu ofert w pkt.
2 dotyczącym Pakietu 3 w pkt. 6, który przyjmuje brzmienie:
„Wyniki badań powinny być dostarczone do siedziby Udzielającego zamówienia na swój koszt,
w formie pisemnej, mailem lub faxem do 7 dni od dnia odebrania materiału. W przypadku
konieczności wykonania barwień immunohistochemicznych przy uŜyciu przeciwciał monoklonalnych
termin ten wynosi 14 dni.”
Pytanie
W § 4 pkt. 22, 23, 24 procedury przekazane zostaną na wyłączność Udzielającemu zamówienie bez
moŜliwości udostępniania ich osobom trzecim.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienia nie udostępni opracowanych procedur wymienionych w § 4 ust. 22, 23 24
osobom trzecim o ile zgodne to będzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Pytanie:
Zmianę zapisu § 6 ust. 1 pkt. 3 ze względu na sprzeczność w odwołaniu do ust 1 pkt. 1 – skoro kara
umowna jest za rozwiązanie umowy tj. określonych w § 7 ust. 5, moŜe być naliczona ta kara.
Odpowiedź:
Z § 6 ust. 1 pkt. 1 wynika, Ŝe w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy
o takiej wadze, Ŝe skutkować one mogą rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia naliczona zostanie
kara umowna w wysokości 10% szacunkowej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 4.
Natomiast w innych sytuacjach niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, nie skutkujących
rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia Udzielający zamówienia ma prawo do naliczania kary
umownej, ale w wysokości jedynie 0,5%.
Pytanie:
Wyjaśnienie pkt. 11 i 12 Formularza oferty – czy przez średni czas wykonanego badania w trybie
planowym, cito” lub z adnotacją „pakiet onkologiczny” rozumiemy podstawowe rutynowe badanie
histopatologiczne bez wykonania potrzebnych barwień histochemicznych i immunohistochemicznych
koniecznych do postawienia ostatecznej diagnozy?
Odpowiedź:
Tak, przez średni czas wykonanego badania w trybie planowym, cito” lub z adnotacją „pakiet
onkologiczny” rozumiemy podstawowe rutynowe badanie histopatologiczne
bez wykonania
potrzebnych barwień histochemicznych i immunohistochemicznych koniecznych do postawienia
ostatecznej diagnozy.
Dotyczy Pakietu 7
Pytanie:
Czy naleŜy podać:
10. średni czas oczekiwania na wykonanie badania w trybie na „cito” lub z adnotacją

„PakietOnkologiczny”.
12. Średni czas oczekiwania na wynik wykonanego badania w trybie na „cito” lub z adnotacją
„Pakiet Onkologiczny”.
czy te badania będą wykonywane w trybie "cito" i z adnotacją "Pakiet onkologiczny" czy
dotyczy to tylko innych pakietów?
Odpowiedź:
Proszę wypełnić pkt. 10 i 12 w Formularzu ofertowym, gdyŜ sporadycznie istnieje
konieczność wykonania badania z adnotacją „cito” lub z adnotacją „Pakiet onkologiczny”
Odpowiedź na to pytanie nie będzie miała wpływu na kryteria oceny ofert.
Pytanie:
Czy do oferty wystarczy dołączyć wypis z KRS czy Księgę Rejestrową równieŜ?
Odpowiedź:
Do oferty wymagane jest złoŜenie aktualnego wypisu z KRS lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej.
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Udzielający zamówienie nie wyraŜa zgody na przesunięcie terminu składania ofert do
30.12.2015 r.
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