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Do oferentów 
 
Dot. Konkursu ofert nr M-1152-02/2021 na wykonywanie badań w zakresie diagnostyki 
histopatologicznej i cytologicznej dla pacjentów SP ZOZ MSWiA w Koszalinie i  Słupsku. 
 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że w przedmiotowym konkursie ofert wpłynęły następujące 
pytania: 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy Załącznika nr 2 – Szczegółowa oferta cenowa.  
W celu poprawnej wyceny badań, prosimy o rozdzielenie pozycji numer  
12- Immunohistochemiczne/genetyczne. Proponujemy: Barwienie immunohistochemiczne – cena za 1 
odczyn oraz prosimy o szczegółowe wymienienie badań z zakresu genetyki? 
 
Odpowiedź: zgodnie z opisem konkursu. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy Załącznika nr 2 – Szczegółowa oferta cenowa. 
Prosimy o doprecyzowanie, czy podana ilość na 36 miesięcy w pozycji 1-4 jest to ilość bloczków czy 
ilość materiałów pooperacyjnych? 
 
Odpowiedź: Wskazane w załączniku nr 2 – szczegółowa oferta określa liczbę badań. Definicja 
badania została doprecyzowana w szczegółowym opisie konkursu rozdział II pkt. 2. Ilość 
bloczków przy danym badaniu uwarunkowane jest wytycznymi PTP. 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy SWKO pkt IV ppkt 3. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonywania badań pilnych z 3 do 6 dni 
roboczych.  
Z uwagi na proces diagnostyczny nie jest możliwe wykonanie badań histopatologicznych w czasie do  
3 dni roboczych, z możliwością elektronicznego podglądu wyniku do 48 godzin  
od otrzymania materiału do badań.  
Prosimy o wydłużenie czasu wykonania badań pilnych z 3 dni roboczych na 6 dni roboczych  
z możliwością elektronicznego podglądu wyniku do 120 godzin od otrzymania materiału do badań. 
 
Odpowiedź: zgodnie z opisem konkursu. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy SWKO pkt IV ppkt 2. 
Prosimy o wydłużenie czasu wykonania badań planowych z 10 dni roboczych na 12 dni robocze  
z możliwością elektronicznego podglądu wyniku do 192 godzin od otrzymania materiału do badań.   
 
Odpowiedź: zgodnie z opisem konkursu. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza do postępowania konkursowego oferty złożone w wersji 
papierowej? 
 
Odpowiedź: Tak zgodnie z działem V . 
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Pytanie nr 6 
Dotyczy - Projektu umowy - Załącznik numer 7 
Jakim systemem informatycznym (z którym należy dokonać pełnej integracji) i jakiego producenta 
dysponuje Udzielający Zamówienia? 
 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia jest obecnie na etapie postępowania przetargowego, który 
wyłoni dostawce nowego systemu HIS. Przyjmujący zamówienie będzie informowany na bieżąco 
o poszczególnych etapach wdrożenia. 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy - Projektu umowy - Załącznik numer 7 
W jakim czasie Przyjmujący Zamówienia ma dokonać pełnej integracji systemowej z systemem 
informatycznym Udzielającego Zamówienia w formacie HL7 CDA? 
 
Odpowiedź: Przyjmujący zamówienie ma dokonać pełnej integracji w ciągu jednego miesiąca od 
uzyskania informacji o ostatecznym etapie wdrożenia HIS. 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy - Załącznik numer 2 - Oferta cenowa.  
Prosimy o doprecyzowanie, co Udzielający Zamówienia rozumie pod sformułowaniem:  
Badania histopatologiczne wraz z immunohistochemią (pełny zakres): badania immunohistochemiczne 
przeciwciał HER 2? 
 
Odpowiedź: Pod sformułowaniem badanie histopatologiczne wraz z immunohistochemią (pełny 
zakres): badania immunohistochemiczne przeciwciał HER 2, Udzielający zamówienia rozumie 
takie badanie histopatologiczne, które należy poszerzyć o badania immunohistochemiczne 
przeciwciał HER 2 w celu postawienia pełnej diagnozy/rozpoznania. 
  
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy - Załącznik numer 2 - Oferta cenowa.  
Prosimy o doprecyzowanie, co Udzielający Zamówienia rozumie pod sformułowaniem:  
Badania histopatologiczne wraz z immunohistochemią (pełny zakres): badania immunohistochemiczne 
z pozostałymi przeciwciałami? 
 
Odpowiedź: Pod sformułowaniem badanie histopatologiczne wraz z immunohistochemią (pełny 
zakres): badania immunohistochemiczne z pozostałymi przeciwciałami, Udzielający zamówienia 
rozumie takie badanie histopatologiczne, które należy poszerzyć o badania 
immunohistochemiczne z pozostałymi przeciwciałami w celu postawienia pełnej 
diagnozy/rozpoznania. 
 
 
Pytanie nr 10 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 
27.10.2021r.? 
 
Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie nr 11 
Dot. parametrów podlegających ocenie (poza cenowe) - w przypadku skierowań z nadanym numerem  
i nadrukowaną nazwą komórki a także materiału identyfikowanego parą niepowtarzalnych identycznych 
kodów... pojemnik - mają Państwo na myśli kody kreskowe? 
 
Odpowiedź: TAK 
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Pytanie nr 12 
Dot. pkt 12 oferty cenowej (Immunohistochemiczne/genetyczne) - mają Państwo na myśli analizę 
mutacji KRAS/EGFR/BRAF? 
 
Odpowiedź: Badania Immunohistochemiczne/genetyczne zlecają lekarze specjaliści 
gastroenterolodzy, ginekolodzy, urolodzy, chirurdzy, pulmonolodzy.  
 
Pytanie nr 13 
Dot. sposobu wyceny asortymentu w ofercie cenowej (cena jednostkowa brutto) - czy wykonywane 
usługi leżą w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu  
i poprawie zdrowia? Czy tez badania są wykonywane w innych niż ww. celach? 
 
Odpowiedź: Wykonywane usługi leżą w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. 
 
 

 
Z up. lek. Urszula Dziurewicz 

……………………………………….. 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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