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Do Oferentów

Dotyczy: Konkursu na wykonywanie usługi badań w zakresie diagnostyki histopatologicznej
i cytologicznej dla pacjentów SP ZOZ MSW w Koszalinie.

SP ZOZ MSW w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE NR 1
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający Zamówienie poprzez badanie
histopatologiczne ma na myśli wycinki czy bloczki?
ODPOWIEDŹ- Udzielający zamówienia za badania histopatologiczne przyjmuje „wycinki".

PYTANIE NR 2
Uprzejmie prosimy o wyiaśnienie czy Udzielający Zamówienie poprzez badanie cytologia
z szyjki macicy ma na myśli badania tylko na szkiełku czy również LBC?
ODPOWIEDŹ - Badanie cytologiczne z szyjki macicy dotyczy badań na szkiełku
i LBC.

PYTANIE NR 3
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie nieścisłości w zapisach umowy i SWKO i ujednolicenie
czasu wykonywania badań pilnych:
Zapis w SWKO:
Wymogi dotyczące sposobu wykonywania świadczeń zdrowotnych:
Zakres świadczeń udzielanych w ramach umowy:
1. Zamawiający wymaga od Oferenta:
- zabezpieczenia wykonania badań immunohistochemicznych/molekularno-genetycznych
w ciągu 21 dni,
- wyników badań planowych w ciągu 14 dni,
- wyników badań pilnych w ciągu 1 O dni.
Zapis w umowie (§2 ust. 6):
Wyniki badań opatrzone napisem „pilne" dostarczane będą Udzielającemu Zamówienie
w terminie 6 dni( ... ).
ODPOWIEDŹ - Udzielający zamówienia przyjmuje jako termin wykonania badania „pilnego" 6
dni. Zaktualizowane SWKO stanowi załącznik do odpowiedzi oraz zostanie zamieszczony na
stronie www.poliklinika.koszalin.pl.

PYTANIE NR 4
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie nieścisłości w zapisach umowy i SWKO.
Zapis w umowie:
1. Wyniki badań w systemie elektronicznym będą dostępne do podglądu do 96 godzin od
otrzymania materiału do badania.
Zapis w SWKO:
2. Badania planowe mają być wykonane do 14 dni, z możliwością elektronicznego podglądu
wyniku do 96 godzin od otrzymania materiału do badań.
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3. Badania pilne mają być wykonane do 1 O dni, z możliwością elektronicznego podglądu
wyniku do 72 godzin od otrzymania materiału do badań.
Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisów:
2. ( ... ) z możliwością elektronicznego podglądu wyniku do 96 godzin od otrzymania materiału
do badań.
3. ( ... ) z możliwością elektronicznego podglądu wyniku do 72 godzin od otrzymania materiału
do badań
I ujednolicenie czasu oczekiwania na wynik badań planowych i badań pilnych.
W przypadku, gdy czas oczekiwania na wynik wynosi 14 dni badania planowe i 10 dni badania
na cito, nie ma możliwości, aby wyniki były dostępne we wcześniejszym terminie, ponieważ
w takim wypadku czas oczekiwania na wynik wynosiłby odpowiednio 96 godzin dla badań
planowych i 72 godziny dla badań pilnych.
ODPOWIEDŹ - Przez możliwość podglądu Udzielający zamówienia rozumie możliwość
podglądu wyniku badania oraz jego wydruku z podpisem elektronicznym rejestrowanym.
Udzielający zamówienia nie wykreśli zapisów o możliwości elektronicznego podglądu wyniku.
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