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ODPOWIEDZI 

na pytania do treści SWKO  

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania 

do szczegółowych warunków konkursu ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnych i mikrobiologii, udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferent będzie wykonywał badania na rzecz innych podmiotów bez uszczerbku 

na wykonywaniu badań dla Zamawiającego. 

Prosimy o uszczegółowienie punktu IV Warunki udziału w postępowaniu punkt 4  

„Nie będą prowadzić na terenie Laboratorium Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków 

w Opolu działalności konkurencyjnej wobec działalności udzielającego zamówienia określonej Statutem, 

a także nie będą wykonywać działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na rzecz innych 

podmiotów na sprzęcie oddanym przez udzielającego zamówienie w użytkowanie na czas trwania 

umowy.” 

Odpowiedź:  

Udzielający zamówienia jasno określił w cytowanym punkcie, że działalność oferenta nie może być 

konkurencyjna w zakresie udzielanych świadczeń w Klinicznym Centrum a dzierżawiony sprzęt 

od Udzielającego zamówienia nie może być wykorzystywany na rzecz innych podmiotów. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWKO i wzorów umów.  

Pytanie: 

Prosimy o uszczegółowienie kryterium oceny ofert – punkt 2.2 Wiarygodność oferenta  

Prosimy o podanie wzoru do każdego wskaźnika wiarygodności oferenta .  

Wiarygodność oferenta :  

1) Doświadczenie w zakresie udzielania świadczeń na zasadach outsourcingu z ostatnich 3 lat o podobnej 

wartości (kserokopie podpisanych umów) 5%  
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2) Wskaźnik rentowności w 2019/2020 r. oparty o rachunek zysków i strat 5%  

3) Kwalifikacje personelu przyjmującego zamówienie: wykaz specjalistów I i II stopnia oraz osób z tytułem 

lekarz medycyny i doktor n. medycznych 5%  

4) Zakres zewnętrznej kontroli jakości i wysokość ponoszonych przez oferenta nakładów w ostatnim roku 

(2021 r.) na kontrole (wartość faktur na podstawie oświadczenia) oraz wyniki tych kontroli 5%  

Odpowiedź:  

Wiarygodność oferty będzie oceniana indywidualnie przez członków komisji (od 0-5 pkt) w oparciu  

o przedstawione wraz z ofertą wymagane w SWKO dokumenty. 

Pytanie: 

Prosimy o dokładny opis warunku punkt 18: 

„Będą przyjmować materiał pooperacyjny i dokonywać jego obróbki, wprowadzać dane i przesyłać je drogą 

elektroniczną do firmy wykonującej dla Klinicznego Centrum badania histopatologiczne i cytologiczne”  

- jaka firma wykonuje badania ? 

- jakim systemem posługuje się firma wykonująca badania histopatologiczne i cytologiczne? 

- czy jest to system, który posiada Kliniczne Centrum AMMS ? 

- Prosimy o potwierdzenie, że koszty powiązania powyższego systemu pokrywa firma wykonująca dla 

Klinicznego Centrum badania histopatologiczne i cytologiczne. 

- prosimy o sprecyzowanie - dokładny opis „Badanie śródoperacyjne - wynajęcie pomieszczenia, udostępnienie 

stołu” 

Odpowiedź:  

Kliniczne Centrum posiada aktualnie podpisaną umowę na badania histopatologiczne i cytologiczne  

z Diagnostyką Consilio Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 61 A, 93-357 Łódź. Wykonawca posługuje się 

własnym systemem eConsilio (https://econsilio.diag.pl).  

Warunek określony w rozdziale IV pkt. 18 SWKO jest powiązany z załącznikiem nr 4 do SWKO – obsługa 

badań histopatologicznych i cytologicznych. 

Udzielający zamówienia w własnym systemie HIS (AMMS) zleca badania histopatologiczne i  cytologiczne 

z określeniem szczegółów dotyczących pacjenta i ilości wycinków. Oferent będzie musiał podjąć wszystkie 

niezbędne czynności wskazane w załączniku nr 4 do SWKO. 

Badanie śródoperacyjne - wynajęcie pomieszczenia, udostępnienie stołu, w określonym z wyprzedzeniem 

terminie Oferent będzie zobowiązany udostępnić  pomieszczenie i stół do przeprowadzenia badania 

histopatologicznego śródoperacyjnego wykonywanego przez firmę wykonującą badania histopatologiczne i 

cytologiczne na rzecz Udzielającego Zamówienie. 
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Pytanie: 

Prosimy o doprecyzowanie punktu 20. Czy to również jest Połączenie HL7 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie miał na myśli protokołu HL7. Punkt 20 dotyczy modułu systemu HIS (AMMS) 

zainstalowanego i przekazanego Przyjmującemu zamówienie na sprzęcie Zamawiającego po podpisaniu 

umowy.  

Pytanie: 

Pytania dotyczące dokumentów , które powinna zawierać oferta : 

Ad 3. Prosimy o potwierdzenie iż punkt 3 dotyczy wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  

Ad 4. Prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość przedłożenia zaświadczenia 

o wpisie do rejestrów podmiotów leczniczych zamiast pełnego wpisu do rejestrów, na którym podany jest numer 

naszej księgi rejestrowej, w związku z faktem, iż księga rejestrowa opiewa na ponad 600 stron. 

Ad 7. Prosimy o potwierdzenie, iż oferent przedstawi oświadczenie dotyczące prowadzenia outsourcingu z 

podaniem Nazw szpitali i adresów – zamiast kopi umów , które stanowią tajemnicę firmy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWKO.  

Rozdział V punkt 3 SWKO dotyczy oświadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)/Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Rozdział V punkt 4 SWKO dotyczy oświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

lecznicza prowadzonego przez właściwy urząd wojewódzki.  

Rozdział VI SWKO wskazuje sposób przygotowania oferty. 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że przyjmujący zamówienie będzie mógł prowadzić w lokalizacji szpitala punkt pobrań 

badań komercyjnych . 

Odpowiedź:  

W rozdziale IV punkt 4 zostały określone warunki udziału w postepowaniu - zamawiający podtrzymuje 

zapisy SWKO.  

  



 

 

Pytanie: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 11.04.2022 r. w celu 

rzetelnego skonstruowania oferty. Naszą prośbę motywujemy bardzo krótkim terminem przeznaczonym na 

przygotowanie oferty oraz koniecznością czasochłonnej analizy przedmiotu zamówienia. Dodatkowy czas 

przyczyni się z całą pewnością do lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz umożliwi złożenie 

korzystnej cenowo oferty. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby. 

Odpowiedź:  

Zamawiający przychyla się do prośby i przesuwa termin składania i otwarcia konkursu ofert. 

Termin składania zostaje przesunięty na dzień 07.04.2022 roku do godziny 9:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2022 r. o godzinie 10.30 w Sali Wykładowej Klinicznego Centrum 

Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8. 

 

Z poważaniem 
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