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Łódź, dnia 6 grudnia 2019 r.

Oferenci wg rozdzielnika

Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia banku krwi w imieniu i na rzecz
Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
W odpowiedzi na zapytania Oferentów, Miejskie Centrum Medyczne
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1: Szczegółowe warunki konkursu ofert Rozdział IV ust. 2 pkt. 3 - Czy
Udzielający zamówienia dopuszcza stosowanie próżniowego systemu pobierania krwi?
Odpowiedź: Udzielający zamówienia pozostawia zapisy SWKO bez zmian.
Pytanie nr 2: Szczegółowe warunki konkursu ofert Rozdział VII ust. 4 – prosimy
o wyjaśnienie z jakiego powodu rozliczanie upustu ma następować w interwałach
kwartalnych skoro podane w załączniku nr 2 do SWKO ilości badań podane są w skali
roku? Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż System rabatowy stawia
w uprzywilejowanej pozycji dotychczasowego wykonawcę (wiedza o dotychczasowych
ilościach badań ułatwia kalkulację ceny).
Odpowiedź: Podane w załączniku nr 2 do SWKO ilości badań szacowane są na
podstawie liczby badań wykonanych w okresie ostatnich 3 lat wraz z tymi, które
podlegały rabatom. Liczba badań będących podstawą do naliczania rabatów w okresach
kwartalnych będzie liczona jako ¼ szacowanej rocznej liczby badań.
Pytanie nr 3: Szczegółowe warunki konkursu ofert Rozdział V:
a. uprzejmie prosimy o podanie nazwy oraz wersji systemu HIS i danych
firmy serwisującej system, z którym należy wykonać integrację w celu
elektronicznego przesyłania zleceń i wyników badań laboratoryjnych.
b. Czy zamawiający posiada licencje niezbędne do wykonania integracji
HL7?
c. Przyjmujący zamówienie lokuje swoje serwery w budynkach o
odpowiedniej infrastrukturze informatycznej (zapasowe zasilanie, łącza
internetowe itp.). W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że
laboratorium uruchomione u zamawiającego będzie pracowało na
serwerze znajdującym się w innej lokalizacji. Aby uruchomić połączenie
HL7 konieczne będzie zestawienie VPN'a, czy w związku z powyższym
zamawiający posiada router i łącze internetowe umożliwiające
zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją adresów
SNAT?
Odpowiedź:
3a) Odp. Pkt 3 ppkt a – AMMS, Asseco Poland

3b) Odp. Pkt 3 ppkt b – TAK, jeden port i jeden adres
3c) Odp. Pkt 3 ppkt c – VPN CHAP ver.2 (MSCHAP v2)
Pytanie nr 4: Szczegółowe warunki konkursu ofert Rozdział VIII ust. 6 – prosimy o podanie terminu,
w jakim zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma zostać wniesione do Udzielającego
zamówienia oraz prosimy o podanie form w jakich to zabezpieczenie może być wnoszone.
Odpowiedź: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione do dnia
podpisania umowy (§ 10 ust. 2 załącznika nr 8 do SWKO). Zabezpieczenie może być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Udzielającego
zamówienie BGK nr: 23 1130 1163 0014 7034 1020 0009 przed dniem zawarcia umowy, natomiast
wniesione w innej niż pieniądz dopuszczonej formie, należy złożyć w oryginale w siedzibie
Udzielającego zamówienia. Beneficjentem złożonych poręczeń lub gwarancji musi być Miejskie
Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
Pytanie nr 5: Szczegółowe warunki konkursu ofert Rozdział XI ust. 8 – prosimy o potwierdzenie, że
Udzielający zamówienia rozumie przez pojęcie podmiotów prowadzących działalność ambulatoryjną
podmioty lecznicze posiadające w swojej strukturze poradnie.
Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia potwierdza, że przez pojęcie podmiotów prowadzących
działalność ambulatoryjną rozumie podmioty lecznicze posiadające w swojej strukturze poradnie.
Pytanie nr 6: Szczegółowe warunki konkursu ofert Rozdział XII ust. 2 pkt. 4) lit a) – prosimy
o wyjaśnienie czy przez zmniejszenie liczby badań możliwych do wykonania w miejscu udzielania
świadczeń Udzielający zamówienia rozumie liczbę rodzajów badań czy też liczbę planowanych do
zlecania badań?
Odpowiedź: Udzielający zamówienia poprzez zmniejszenie liczby badań możliwych do wykonania w
miejscu udzielania świadczeń rozumie liczbę rodzajów badań
Pytanie nr 7: Szczegółowe warunki konkursu ofert Rozdział XII ust. 2 pkt. 4) lit b) – postulujemy
zmianę wymaganej odległości z 3 km w linii prostej do 4 km rzeczywistej odległości drogowej. Jest
bowiem oczywiste, że – w szczególności w warunkach gęstej zabudowy miejskiej – to odległość
drogowa pomiędzy dwoma punktami warunkuje czas dotarcia z jednego punktu do drugiego.
Oczywiste jest bowiem, że celem laboratorium back-up jest przejęcie obsługi zamawiającego w razie
awarii bez uszczerbku dla czasu wykonywania badań. Biorąc pod uwagę, że transport próbek nie
będzie nigdy odbywał się po linii prostej ale po istniejących na ziemi ciągach komunikacyjnych to
podstawowym czynnikiem wpływającym na czas dotarcia do laboratorium back-up jest nie tyle
odległość w linii prostej co najkrótsza odległość drogowa.
Odpowiedź: Udzielający zamówienia pozostawia zapisy SWKO bez zmian.
Pytanie nr 8: Szczegółowe warunki konkursu ofert Czy Udzielający zamówienia dopuszcza
możliwość wykonywania badań serologicznych poza siedzibą Udzielającego zamówienia
z zachowaniem czasów oczekiwania na wynik i wszystkich wymogów dotyczących badań
serologicznych?

Odpowiedź: Nie, Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości wykonywania badań
serologicznych poza siedzibą Udzielającego zamówienia
Pytanie nr 9: Szczegółowe warunki konkursu ofert Załącznik nr 2 do SWKO – uprzejmie prosimy
o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do min. 24 godzin z uwagi na znikome ilości przewidziane
do zlecania:
Ilość badań
Badanie
Lp.
rocznie
1
Alternaria alteenata
1
2
Babka lancetowata
1
3
Fenobarbital
1
4
Fosfataza kwaśna ACP
37
5
Jad osy I3
1
6
Jad pszczoły I1
1
7
Jajo kurze
1
8
Kot (sierść)
1
9
Leszczyna
1
10
Lit
4
11
Mieszanka pleśni (Mx2)
1
12
Mięso kurczaka F83
1
13
Mleko krowie F2
1
14
Mononukleoza zakaźna
1
15
Olcha T2
1
16
Pies sierść i naskórek E2
1
17
SHBG
2
18
Soja F14
1
19
Trijodotyronina TT3
20
20
Tyreoglobulina
6
21
Tyroksyna TT4
30
Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do
min. 24 godz. Dla pozycji 1 – 18. Dla pozycji 19 – 21, pozostawia czas oczekiwania do 8 godz.
Pytanie nr 10: Jaka jest nazwa i kto jest producentem systemu informatycznego (obsługującego
protokół wymiany danych HL7) używanego przez udzielającego zamówienia?
Odpowiedź: Asseco Poland AMMS.
Pytanie nr 11: Jaki jest przewidziany czas na uruchomienie integracji pomiędzy systemem
Przyjmującego zamówienie a systemem udzielającego zamówienia.?
Odpowiedź: Jak w SWKO.
Pytanie nr 12: Działając w imieniu ALAB laboratoria Sp. z o.o. niniejszym wnoszę o zmianę
wymaganego przez Państwa zamkniętego systemu do pobrań krwi przy użyciu probówko - strzykawki
na system próżniowy.
Do pobierania krwi mogą być stosowane dwa rodzaje systemów zamkniętych: aspiracyjno- próżniowe
lub próżniowe.
•

Bezpośrednio przed rozpoczęciem pobierania w probówko-strzykawce wytwarza się
podciśnienie poprzez odciągnięcie tłoka do oporu, aż do słyszalnego „kliknięcia"’, następnie
tłok należy odłamać.

•

W przypadku systemów próżniowych nie ma konieczności wykonywania dodatkowej czynności
w postaci odciągania i odłamywania tłoka. Probówki są gotowe do użycia, mają stałą próżnię,
co przekłada się na bardzo dobrą standaryzację warunków pobrania.

Wnioskujemy więc o zastosowanie systemu próżniowego, dzięki któremu nie są generowane
dodatkowe, w większości zbędne czynności w postaci odciągania i odłamywania tłoka. Zapewniamy
szkolenia personelu w zakresie pobierania, przy pomocy systemu próżniowego.
Ponadto należy wskazać, iż wskazanie przez Udzielającego Zamówienie konkretnego systemu
do pobrań może naruszać art. 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - w zakresie nierównego traktowania i dyskryminacji oraz
utrudniania dostępu do rynku podmiotom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Zauważyć należy, że tego rodzaju zastrzeżenie powoduje
rażące ograniczenie konkurencji. Skutkuje bowiem naruszeniem art. 140 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 26
ust. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, gdyż opisuje przedmiot
zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję.
Należy wyraźnie podkreślić, że zasada neutralności opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z którą
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję oznacza konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich
sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretnego oferenta bądź też które eliminowałyby
konkretnych oferentów, uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której
jeden z oferentów jest bardziej uprzywilejowany od pozostałych.
Reasumując wnioskujemy o możliwość dopuszczenia zastosowania zamkniętego próżniowego
systemu pobierania krwi.
Odpowiedź: Udzielający zamówienia pozostawia zapisy SWKO bez zmian.
Pytanie nr 13: Alfa-laktoalbumina poz. 14 - czy chodzi o badanie IgE specyficznego?
Odpowiedź: Tak, chodzi o badanie IgE specyficznego
Pytanie nr 14: Beta-laktoglobulina poz. 57 - Czy chodzi o badanie IgE specyficznego?
Odpowiedź: Tak, chodzi o badanie IgE specyficznego
Pytanie nr 15: Glukoza (k), (o), (s), II, III, IV pobranie (k), poz. 144 Czy liczby II, III, IV oznaczają
liczbę pobrań?
Odpowiedź: Tak, liczby II, III, IV oznaczają liczbę pobrań.
Pytanie nr 16: Czy Udzielający zamówienia dopuszcza do czasu pełnego uruchomienia laboratorium
w pomieszczeniach Udzielającego zamówienia, wykonywanie badań w laboratorium backupowym, ale
nie dłużej niż 1 miesiąc.
Odpowiedź: Udzielający zamówienia pozostawia zapisy SWKO bez zmian.
Pytanie nr 17: Prosimy o podanie informacji o możliwości przekazania na podstawie art. 23’ KP
pracowników aktualnie pracujących w laboratorium Udzielającego Zamówienie.
Odpowiedź: Pracownicy aktualnie pracujący w laboratorium Udzielającego Zamówienie, nie są jego
pracownikami.
Pytanie nr 18: Prosimy o przekazanie listy wszystkich pracowników (diagnostów, techników,
pielęgniarek, rejestratorek), kwalifikacji oraz sumarycznej kwoty brutto ich wynagrodzeń,

uwzględniając wszystkie składowe wynagrodzeń w tym również dodatki pracodawcy.
Odpowiedź: Osoby udzielające świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na terenie
Udzielającego zamówienia są pracownikami podmiotu zewnętrznego i są jego pracownikami.
Pytanie nr 19: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na
13.12.2019. w celu rzetelnego skonstruowania oferty. Naszą prośbę motywujemy bardzo krótkim
terminem przeznaczonym na przygotowanie oferty. Oferenci na przygotowanie oferty mają niespełna
4 dni robocze co jest czasem niewystarczającym na rzetelne przygotowanie oferty. Dodatkowy czas
przyczyni się do lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, w tym oględzin pomieszczeń do
dzierżawy. Czym samym umożliwi złożenie korzystnej cenowo oferty. Prosimy o pozytywne
rozpatrzenie prośby.
Odpowiedź: Udzielający zamówienia dokonał zmiany terminu składania ofert na 13.12.2019r. w dniu
4.12.2019r.
Pytanie nr 20: Dotyczy :Pkt IV, ppkt 3, 1) oraz ppkt 4)
Zamawiający w punkcie IV, ppkt 3, 1), a) wymaga aby w lokalizacjach wskazanych w SWKC
prowadzić punkty pobrań oraz ( ppkt 3,1) ppkt 4) pracownię diagnostyki laboratoryjnej w lokalizacji
przy ulicy Milionowej 14, natomiast w tym samym punkcie IV, ppkt 4 zamawiający zobowiązuje
zleceniobiorcę do zorganizowania pracy Laboratorium w obydwu lokalizacjach.
Proszę o doprecyzowanie zapisów SWKO - czy zleceniobiorca ma zorganizować dwie pracownie
diagnostyki laboratoryjnej oraz dwa punkty pobrań w obydwu lokalizacjach ?
Odpowiedź: Udzielający zamówienia wymaga aby w lokalizacjach wskazanych w SWKO prowadzić
2 punkty pobrań (Milionowa 14 i Lecznicza 6) oraz 1 pracownię diagnostyki laboratoryjnej
w lokalizacji przy ulicy Milionowej 14,
Pytanie nr 21: Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania badań w pracowni diagnostyki
laboratoryjnej w lokalizacji przy ulicy Milionowej dla swoich kontrahentów z terenu miastu i okolic
Łodzi ?
Odpowiedź: Tak, Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość wykonywania badań w pracowni
diagnostyki laboratoryjnej w lokalizacji przy ulicy Milionowej 14 dla swoich kontrahentów z terenu
miastu i okolic Łodzi, ale przy uwzględnieniu priorytetu dla pacjentów Udzielającego zamówienia i po
uzyskaniu pisemnej zgody od Udzielającego zamówienia.
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