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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 dalsze zapytania:

PYTANIE NR 1
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie szacunkowej liczby badań w okresie 36 m-cy:
cytologii na podłożu płynnym (LBC) oraz cytologii konwencjonalnej (na szkiełku). Informacja
potrzebna jest w celu prawidłowego oszacowania wartości konkursu.
ODPOWIEDZ - Cytologia na podłożu płynnym (LBC) to szacunkowo 15 badań w okresie 36
miesięcy. Cytologia konwencjonalna (na szkiełku) to szacunkowo 1935 badań w okresie 36
miesięcy.

PYTANIE NR 2
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWKO, rozdział IV, punkt 2 i 3 w następujący
sposób:
„2. Badania planowe mają być wykonane do 14 dni, z możliwością elektronicznego podglądu
wyniku do 96 godzin od dnia następnego po otrzymaniu materiału do badań.
3. Badania pilne mają być wykonane do 6 dni, z możliwością elektronicznego podglądu wyniku
do 72 godzin od dnia następnego po otrzymaniu materiału do badań."
ODPOWIEDZ - Udzielający zamówienia nie dokona zmiany zapisów SWKO, rozdział IV,
punkt 2 i 3.

PYTANIE NR 3
W związku z określonymi w Załączniku nr 1 do Oferty Wymogami dotyczącymi sposobu
wykonywania świadczeń zdrowotnych w pkt 1 „zabezpieczenia wykonywania badań
immunohistochemicznych/molekularno-genetycznych w ciągu 21 dni" prosimy
o wyszczególnienie jakie badania Udzielający zamówienia ma na myśli (bardzo szeroki zakres
badań molekularno-genetycznych oraz badań immunohistochemicznych) oraz wprowadzenie
pozycji: barwienie immunohistochemiczne - jeden odczyn jako badanie molekularno
genetyczne (HER2 met. FISH, EGFR, ALK) wraz z szacowanymi ilościami do tabeli „oferta
cenowa" w Załączniku nr 4 do Oferty, co umożliwi sprawną wycenę poszczególnych badań.
Barwienie immunohistochemiczne jest niezbędnym elementem w diagnozie chorób
nowotworowych, dlatego tak ważne jest ich wyszczególnienie w specyfikacji konkursowej.
ODPOWIEDZ - Udzielający zamówienia nie dokona uszczegółowienia ilości badań
immunohistochemicznych i molekularno-genetycznych.
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PYTANIE NR 4
W konkursie w Załączniku nr 1 do oferty wymagane jest udokumentowanie doświadczenia
w świadczeniu usług w zakresie wykonywania i opisywania badań histopatologicznych
i cytologicznych przez co najmniej okres trzech lat do terminu ogłoszenia konkursu, z co
najmniej 5 podmiotami potwierdzone na podstawie oświadczenia oferenta - ponieważ samo
oświadczenie Oferenta może być mało wiarygodne prosimy o dodanie zapisu „potwierdzone
datą rozpoczęcia działalności leczniczej wpisaną w księdze rejestrowej oraz odpowiednimi
referencjami".
ODPOWIEDŹ - Zapisy w Załączniku nr 1 do Oferty pozostają bez zmian.

PYTANIE NR 5
Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu gdyż jest on sprzeczny.
Jeżeli wynik ma być wydany do 14 dni to nie ma możliwości jego podglądu w ciągu 4 dni tj. 96
godzin od otrzymania materiału do badań. Jeżeli wynik ma być do podglądu do 96 godzin od
otrzymania materiału do badania to i badanie powinno być wykonane w tym czasie. Z zapisu
wynika, że wynik ma być z możliwości podglądu do 4 dni od otrzymania materiału a sam wynik
wykonany w czasie 14 dni.
Proszę o jednoznaczne określenie co udzielający zamówienie ma na myśli pod definicją
elektronicznego wyniku do 96 godzin od otrzymania materiału do badań?
Czy udzielającemu zamówienie miał na myśli, że wynik ma być dostępny w elektronicznym
podglądzie po 96 godzinach od dostarczenia wyniku papierowego?
ODPOWIEDŹ - Udzielający zamówienia, przez podane w SWKO terminy wykonania badań,
przyjmuje iż badanie ma być wykonane w określonym czasie z możliwością jego wydruku
z podpisem elektronicznym rejestrowanym.

PYTANIE NR 6
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający Zamówienie ma na myśli dni robocze czy
kalendarzowe w jakich ma być wykonane badanie?
ODPOWIEDŹ - Udzielający zamówienia przyjmuje dni kalendarzowe.

PYTANIE NR 7
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Udzielający Zamówienie liczy czas wykonania badania
od momentu otrzymania w pracowni czy od odbioru przez logistykę?
ODPOWIEDŹ - Czas wykonania badania liczony jest od otrzymania materiału przez
pracownię.

Udzielający zamówienia utrzymuje termin składania ofert do dnia 19.06.2017 r. godz. 12°0. 
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