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Tarnów, dnia 09.10 .2aL5

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w związku

konkursu ofert na wykonywanie usług medycznych

przedstawia następujące wyj aśnienia:
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Do Wszystkich uczestników postępowania

z zapytaniami, doĘczącymi warunków

w zakresie badań analityki medycznej,

wyniki badań

w tym zakresie

W warunkach szczegótowych konkursu oraz § 2 usL 9 wzoru umovyy widnieje zapis, iż

,,Przyjmuiqcy zamówienie powinien zapewnić maksymalny czas oczekiwania na vvyniki badań

specjaIisĘlcznych do 7 dni roboczych".

Cry Udzielaiący zamówienia dopuszcza wydłużenie tego terminu, w przypadku badań

wysokospecialistycznych, których wykonanie z uwagi na charakter wymaga dłuższego

czasu?

Odpowiedź: Zamawiaiąq dopuszcza wydłużenie czasu oczekiwania na

w przypadku wysokospecjalistycznych badań. Po wyborze oferty zapis umowy

zostanie dop reryzow any z gw zględnieniem uwag wybranego O ferenĘ.

We wzorze umowy w § 7 ust. 2 mamy zapis: ,,Pod,ane w załqczniku nr 1 do niniejszej umow ceny

nie ulegną zmiąnie przez cały akres obowiqzywania umowy" natomiast w usŁ 3 mamy zapis:

,,Zmiana cen w kolejnych dwóch latach obowiązywania umowy może nastqpić nie częściei nłż raz w

roku w oparciu o wskaźnikwzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS"

Cryw związku zpowyżsrym Udzielaiącyzamówienia dopuszcza w okresie obowiązywania

umo$ry zmiany cen czy nie?
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odpowiedź: Należy wylaśnić, iż we wskazywanych regulacjach niespójnoŚĆ jest pozorna. Intencią

zamawiającego było przyięcie niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy jako zasady.

}ednakże ze względu na dłuższy bo trzyletni okres obowiązywania umówy zamawiaiący

dopuszcza jako odstępstwo od zasady możliwość raz do roku zwaloryzowania cen o wskaŹnik

wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez GUS.

We wzorze umowy w § 9 ust. 1 mamy zapis:

,,Niniejsza umowa zostaje zawarta ad 01.01,2016 do 31.12.2018 ną czas akreŚIony 36 miesięcy

Iiczanych ad dnia zawcrcia ninĘszej umowy."

Czyumowa będzie obowiąąłwaćprzezokre§ 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (który

może prżypadać przed dniem 1 sĘcznia 2016r.) czy oddnia 01.01.2016t.?

adpowiedź: Wzór umowy zawiera błąd redakqiny.Intencią zamawiającego iest, aby umowa

obowiązywała od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku.

w warunkach szczegółowych konkursu pkt. lI. B jest zapis ,iż,,Wymagana jest abecnaŚĆ diagnosty

Iaboratoryjnego w godzinach pracy laborątorium na miejscu ZamawĘqcego" potwierdzone

oświadczeniem o godzinach pracy, przy czym wskazane są iedynie godziny, w których

przyjmująry zamówieni e zabawiązany jest zapewnić pobór materiału do badań w dni robocze w

godz.7.15-14.00.

Czy diagnosta labcratoryiny powinien być obecny również w tych godzinach czy dluŻei?

odpowiedź: W myśl Stanowiska nr 11/lll/2014 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie interpretacji i autoryzacji wyników badań wynika iż,

osoba uprawniona do interpretacji i autoryzacji wyników badań laboratoryjnych (diagnosta

laboratoryjny lub uprawniony lekarzJ musi być obecna w medycznym laboratorium

diagnosĘcznym w trakcie wykonywania badań w celu bezpoŚredniego nadzoru nad

wykonywanymi czynnościami diagnostyki laboratoryinei i weryfikacji zgodnoŚci badań

z obowiązującymi procedurami.
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Wyłącznie bezpośrednia obecność diagnosty laboratoryjnego umożliwia wykorzystanie jego

wiedzy i doświadczenia, co stanowi konieczny warunek prawidłowego toku procesu

diagnostycznego oraz gwarantują że wynik badania laboratoryjnego spełnia ustalone wymogi.

Obecność diagnosĘ laboratoryjnego w trakcie

organizacji pracy medycznego laboratorium

kierującej podmiotem leczniczym za skutki

laboratorium diagnostycznego.

wykonywania badania jest §prawą właściwej

diagnosĘcznego i odpowiedzialności osoby

nieprawidłowości w działaniu medycznego

Bez względu na sposób organizacji prary medycznego laboratorium diagnostycznego to diagnosta

laboratoryjny ponosi odpowiedzialność prawną zakażd,ą dokonaną interpretację i autoryzację

wyników badań.

w szczegółovqrchwarunkach konkursu 0fertw sprawie zawarcia umowyna wykonywanie usług

medycznych w zakresie badań analityki medycznej zgodnie z Punktem II. Przedmiot Konkursu -
Warunki wykonywania usług ppkt 3. wynika iż, zapewnienie dostępności wyników badań

powinno byćprzez 5 dni w tygodniu, z zakresu medycyny pracy od godziny 1Z-stej tego samego

dnia oraz zleconych pozostĄm pacjentom od 14.30 tego samego dnia.

Odpowiedź: Łączna powierzchnia na którą składają się: punkt poborą pracownia anaiiz oraz

pokój socjalny na chwilę obecną to 63,96mz.

Do której godziny pobierane są badada z zakresu Medycyny Pracy skoro wyniki maia być

na godz. 12:0O?

Odpowiedź: Przyjmująry zamówienie powinien czas poboru materiału zapewnić od godziny 7:15,

iednakże czas ten nie powinien być krótszy niż 2,5h. Wyniki badań z zakresu Medyryny Prary

powinny być do godziny 7Z:a0 tego samego dnia zgodnie ze Szczegółowymi warunkami

Konkursu.
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Pobieranie materiafu w dni robocze określili Państwo do godz. 14:00 a wyniki badań maja być

wydawane od 14:30, Nadmieniamżefaza preanalityczła{vłykrzepianie krwi } trwa od 15 do 30

minutnie wspominając o fazie analitycznej tj. wykonania i walidacji wyniku.

Co w związku zpawyżsrymz badaniami do weryfit<acii?

Czyw zwĄzl<uzĘmzleceniobiorca będzie obciążonykarami umownylni za przekroczenie

cza§u wydania rvyniku?
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Odpowiedź: lstnieje możliwość rryydłużenia cza§u

niektórych badań. Wszelkie warunki doprecyzowane

umowy.

wykonywania oraz walidacji wyników

zostaną przed obustronnym podpisaniem

Iak interpretowane jest stwierdzenie,,winien posiadaĆ" dotyczące certyfikatów ISO.

Cry iest to bezwzględny wymóg dyslnralifikuiący oferenta?

Odpowiedź: Wykonawca winien posiadać certyfikatsy§temu zarządzania jakością według normy

I§O 9001:20 aB orazISO 14001: łO}L.}est to jeden z wymogów koniecznych a jego brak powoduje

dyskwalifi kacje Oferenta,
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Z poważaniem
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