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M-1152-02/2021 
 

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 14 
Dotyczy załącznik nr 2 oferta cenowa poz. nr 1,2. 
Prosimy Udzielającego zamówienia o doprecyzowanie co rozumie w kontekście wyceny badania przez 
badanie histopatologiczne – czy jest to jeden bloczek histopatologiczny, czy badanie histopatologiczne 
jednego materiału tkankowego niezależnie od ilości wykonanych bloczków (w tej sytuacji cena będzie 
uśredniona dla wszystkich przypadków). 
 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia oczekuje wyceny badania histopatologicznego czyli 
badania histopatologicznego jednego materiału tkankowego niezależnie od ilości wykonanych 
bloczków. 
 
Pytanie nr 15 
Dotyczy załącznik nr 2 oferta cenowa poz. nr 3,4 
Prosimy Udzielającego zamówienia o doprecyzowanie co rozumie w kontekście wyceny badania przez 
badanie histopatologiczne wraz z immunohistochemią – czy jest to jeden bloczek/bloczki 
histopatologiczny i każde wykonane barwienie immunohistochemiczne, czy badanie histopatologiczne 
jednego materiału tkankowego niezależnie od ilości wykonanych bloczków i barwień 
immunohistochemicznych (w tej sytuacji cena będzie uśredniona dla wszystkich przypadków)? 
 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia oczekuje wyceny badania histopatologicznego wraz  
z immunohistochemią czyli badania histopatologicznego jednego materiału tkankowego 
niezależnie od ilości wykonanych bloczków i barwień immunohistochemicznych. 
 
Pytanie nr 16 
Dotyczy załącznik nr 2 oferta cenowa poz. nr 6 
Zwracamy się z prośbą do Udzielającego zamówienia o wykreślenie z cennika pozycji nr 6 jest ona 
powieleniem pozycji nr 4. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z opisem konkursu. 
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy załącznik nr 2 oferta cenowa poz. nr 9 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy pod poz. 9 – punkcje cienkoigłowe pod kontrolą USG 
Udzielający zamówienia oczekuje wyceny pobrania materiału przez lekarza Przyjmującego zamówienie 
czy też badania histopatologicznego materiału pobranego przez lekarza Udzielającego zamówienia? 
 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia oczekuje badania histopatologicznego materiału pobranego 
przez lekarza Udzielającego zamówienia. 
 
Pytanie nr 18 
Dotyczy załącznik nr 2 oferta cenowa poz. nr 10 
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Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy pod poz. 10 – biopsje gruboigłowe pod kontrolą USG 
Udzielający zamówienia oczekuje wyceny pobrania materiału przez lekarza Przyjmującego zamówienie 
czy też badania histopatologicznego materiału pobranego przez lekarza Udzielającego zamówienie? 
 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia oczekuje badania histopatologicznego materiału pobranego 
przez lekarza Udzielającego zamówienia 
 
Pytanie nr 19 
Dotyczy załącznik nr 2 oferta cenowa poz. nr 12 
Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie badań immunohistochemicznych od badań genetycznych. Są to 
zupełnie różne rodzaje badań, których wspólna wycena jest niemożliwa. Prosimy również o dokładne 
określenie jakich badań genetycznych oczekuje Udzielający zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z konkursem ofert. Badania genetyczne będą zlecane przez lekarzy 
specjalistów gastroenterologów, ginekologów, urologów, chirurgów, pulmonologów. 
 
Pytanie nr 20 
Dotyczy załącznik nr 2 oferta cenowa poz. nr 12 
Czy udzielający zamówienia oczekuje podania ceny jednego przeciwciała immunohistochemicznego? 
 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia oczekuje podania ceny pełnego badania. 
 
Pytanie nr 21 
Dotyczy załącznik nr 2 oferta cenowa poz. nr 13 
Prosimy o dokładne wskazanie badań. Które mają być wykonane techniką FISH. 
 
Odpowiedź: W zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia, zgodnie ze zleceniem lekarza. 
 
Pytanie nr 22 
Dotyczy SWKO pkt. VI. Termin i realizacja przedmiotu konkursu – Funkcjonalność 
Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na elektroniczną rejestrację zleceń i generowanie skierowań, 
poprzez system informatyczny Oferenta? Rejestracja odbywa się poprzez zalogowanie do 
indywidualnego konta upoważnionych pracowników Udzielającego zamówienia po bezpiecznym łączu 
https://. 
Wydrukowane zlecenie posiada wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 
r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii (Dz. U.  
z 27.12.2017 poz. 2435) dane identyfikacyjne pacjenta oraz wymagane przez Udzielającego 
zamówienia numer skierowania i nazwę komórki zlecającej. 
 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na elektroniczną rejestrację zleceń do czasu 
wdrożenia nowego systemu HIS w swojej placówce. Udzielający zamówienie poinformuje  
z miesięcznym wyprzedzeniem Przyjmującego zamówienie o konieczności bezpłatnej integracji  
z wybranym systemem HIS Udzielającego zamówienia. 
 
Pytanie nr 23 
Dotyczy załącznik nr 6 lista osób uprawnionych do wykonywania świadczeń 
Prosimy Udzielającego zamówienia o odejście od wymogu podania nr PESEL osób uprawnionych do 
realizacji świadczeń. Do potwierdzenia kwalifikacji personelu wystarczający jest numer prawa 
wykonywania zawodu. 
 
Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wymaga podania nr PESEL w załączniku nr 6 - wykaz 
personelu. 
 
 

Z up. lek. Urszula Dziurewicz 
……………………………………….. 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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