Łódź, dnia 4 kwietnia 2019 roku
1/2019/KO
Wykonawcy
Dotyczy: Konkursu ofert na udzielnie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki
laboratoryjnej wraz z wynajmem pomieszczeń Punktów Pobrań oraz wynajmem.

Działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału X, pkt 2 i 3 Zamawiający przekazuje treść pytań
do SWKO oraz swoje wyjaśnienia.

1. Pytanie:
Proszę o sprecyzowanie wykonywania badań spoza umowy? Czy jeśli zostaną zlecone
mamy je wykonać?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wykonywania badań zleconych spoza umowy.
2. Pytanie:
Czy dostępność badań w mMedice ma być tylko w zakresie badań z konkursu,
czy słownik ma być pełny?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił dostępność badań w pierwszej
kolejności w mMedice w zakresie badań z konkursu, jak również oczekuje możliwości
rozszerzenia o dodatkowe badania spoza zakresu umowy.
3. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, że panele alergiczne mogą być wykonywane
Policheck? Poz. 151, 152.

metodą

Odpowiedź:
Zamawiający nie określa producenta konkretnego systemu diagnostycznego.
4. Pytanie:
Czy dopuszczają Państwo wykonanie panelu pediatrycznego 20 alergenów? Poz. 153.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga paneli z nie mniejszą ilością alergenów niż w pozycji 153.
5. Pytanie:
Czy dopuszczają Państwo panel pokarmowy 20 alergenów? Poz. 154 prosimy
o podanie.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga paneli z nie mniejszą ilością alergenów niż w pozycji 154.

6. Pytanie:
Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13 ) – zwracamy się z prośbą o wykreślenie badania
w klasie IGM ze względu na niskie znaczenie diagnostyczne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie badania w klasie IgM.
7. Pytanie:
PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening (ICD-9: O21) – prosimy o potwierdzenie,
iż Zamawiający akceptuje wykonywanie badania metodą II F.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje wykonywanie badania PPJ (ANA2) metodą immunofluorescencji
pośredniej i potwierdzenie ewentualnego wyniku dodatniego metodą podwójnej
immunodyfuzji.
8. Pytanie:
Wapń zjonizowany met. ISE (ICD-9: O75) - prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na
niską stabilność Ca zjonizowanego metodą ISE, sugerujemy badanie Ca zjonizowanego
obliczonego na podstawie oznaczenia Ca całkowitego i białka całkowitego w surowicy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę metodyki badania, dopuszcza się natomiast
możliwość pobrania badania w lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę (ze względu na
specyfikę badania).
9. Pytanie:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne moduły i licencje
dla elektronicznego przesyłania zleceń i wyników.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada wszystkie niezbędne moduły i licencje do elektronicznego
przesyłania zleceń i wyników w systemie mMedica.
10. Pytanie:
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie ,czy punkty pobrań są i będą w pełni wyposażone.
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozdziałem II SWKO, pkt 15 Zamawiający informuje iż “(…) Pomieszczenia
będą bez wyposażenia.”
11. Pytanie:
Prosimy o umożliwienie
do dzierżawy.
Odpowiedź:

odbycia

wizji

lokalnej

laboratorium

przeznaczonego

Wizje lokalne odbywają się zgodnie z postanowieniami Rozdziału X., pkt 5 SWKO po
wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z Panią Anną Osiniak tel. 42 689 20 95.

12. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie , iż zgodnie z SWKO II. pkt 4 dostarczenie wyników badań
w formie papierowej może odbywać się w dniu następnym do godziny 12. lub zastąpienie
wyniku w formie papierowej na dostępność wyniku w systemie elektronicznym – zaraz
po elektronicznym podpisaniu badania przez diagnostę laboratoryjnego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zapis, wymaga zgodnie z Rozdziałem II. SWKO
pkt 4, by: „Czas dostarczenia wyniku w formie papierowej nie był dłuższy niż 24 godz. od
czasu pobrania materiału, za wyjątkiem badań gdzie metodyka badania nie pozwala na
wydanie wyniku w tym terminie. Wyniki mają być dostarczone w dwóch papierowych
egzemplarzach, posegregowane poszczególnymi lokalizacjami i lekarzami. Wyniki mają
być dostarczone do lokalizacji której dotyczą. Wykonawca zapewni możliwość podglądu
wyniku i jego wydrukowania w poszczególnych lokalizacjach w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego.” Zamawiający wymaga wyniku zarówno w formie papierowej jak
i w formie wyniku w systemie elektronicznym.
13. Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji dotyczącej ilości oraz kwalifikacji
i uprawnień pracowników oraz kwoty brutto wynagrodzeń.
Odpowiedź:
Pracownicy obsługujący realizację usługi nie są pracownikami Zamawiającego,
ale wyłącznie pracownikami Wykonawcy.
14. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, iż rozpoczęcie umowy nastąpi nie wcześniej niż 01.06.2019 r.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że realizacja umowy rozpocznie się z dniem 1 maja 2019.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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