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Do wszystkich uczestników 
Konkursu Ofert  
(Przyjmujący Zamówienie) 

 
 
Dotyczy: Udzielenia Zamówienia dokonywanego w trybie Konkursu Ofert na Świadczenia 
Zdrowotne w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej oraz Serologii krwi 
wraz z najmem powierzchni na ten cel.  
 
 
 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce – Udzielający 
Zamówienia udziela wyjaśnień oraz zmienia treść Konkursu Ofert, które staje się z tą chwilą wiążące 
przy interpretacji zapisów Konkursu Ofert zarówno dla Przyjmujących Zamówienie biorących udział 
w ww. postępowaniu, jak i Udzielającego Zamówienie: 
 
Zmianie ulega: 
 

1. Treść Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, który otrzymuje brzmienie zgodne z 
załącznikiem nr 1 do pisma z dnia 19.08.2020r. 

2. Treść załącznika Nr 1 Szczegółowy wykaz świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 
i mikrobiologicznej oraz serologii krwi – Formularz cenowo – asortymentowy, który 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do pisma z dnia 19.08.2020r. 

3. Treść załącznika Nr 3 Formularz oferty, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 
nr 3 do pisma z dnia 19.08.2020r. 

4. Treść załącznika Nr 5 Projekt umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, który otrzymuje brzmienie zgodne z 
załącznikiem nr 4 do pisma z dnia 19.08.2020r. 

 
 
Wniosek I 
 
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert: 

1. Część E punkt 5 – prosimy o wyjaśnienie czy diagnostyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 
ma odbywać się w laboratorium w siedzibie Udzielającego zamówienia? W załączniku nr 1 
do SWKO wymienione jest tylko badanie genetyczne w kierunku koronawirusa SARS-CoV-
2 – jeżeli mają być również wykonyane oznaczenia przeciwciał p. SARS-CoV-2 prosimy o 
dodanie ich do załącznika nr 1 do SWKO i określenie ich ilości. 

Odpowiedź: Tak,  diagnostyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 odbywać się ma w 
Laboratorium w Siedzibie Udzielającego Zamówienie. 
 

2. Część E punkt 9 – prosimy o potwierdzenie, że wykonywanie testów potwierdzenia metodą 
western blot dotyczy badań w przypadku ekspozycji zawodowej. 

Odpowiedź: Wykonywanie testów potwierdzenia metodą Western Blot dotyczy wszystkich 
badań wykonanych z testem potwierdzenia. 
 

3. Część E punkt 16, 17, 18, 19, 20 – uprzejmie prosimy o podanie nazwy, producenta, firmy 
serwisującej i osoby do kontaktu w tej firmie dla systemu informatycznego funkcjonującego 
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w siedzibie Udzielającego zamówienia, z którym ma zostać wykonana integracja. Prosimy 
także o określenie jaki zakres ma mieć proces integracji. 

Odpowiedź: W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce funkcjonującym 
systemem HIS jest AMMS, którego producentem jest ASSECO S.A. Firmą serwisującą HIS 
jest HR&IT. 
 

4. Część E punkt 27 – czy Udzielający zamówienia dopuszcza w miejsce wynikomatu 
udostępnianie pacjentom wyników na stronie internetowej z użyciem kodu lub innej formy 
autoryzacji dostępu do wyniku? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Konkursu Ofert. 
 

5. Część E punkt 48 – prosimy o podanie harmonogramu odbioru materiału i dostarczania 
wyników do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrołęce. 

Odpowiedź:  Materiał pobrany w Siedzibie przy ul. Sienkiewicza jest przewożony do 
laboratorium dwa razy dziennie w godzinach 8.00-9.00 i 13.00-14.00. W dni wolne i dni 
powszednie po godzinie 16.00 materiał jest odbierany przez wyznaczonego pracownika 
laboratorium po kontakcie telefonicznym. 
 

6. Część I punkt 5) podpunkt 27) – prosimy o podanie nazwy, producenta, firmy serwisującej i 
osoby do kontaktu w tej firmie dla laboratoryjnego systemu komputerowego, użytkowanego 
przez Udzielającego zamówienia. Czy w przypadku braku zgody producenta i licencjodawcy 
komputerowego systemu laboratoryjnego na użytkowanie i rozbudowę w zakresie opisanym 
w SWKO Przyjmujący zamówienia może zaproponować własny system informatyczny, 
posiadający już istniejące i działające funkcjonalności opisane w SWKO?  
Załącznik nr 1 do SWKO i umowy - Szczegółowy wykaz świadczeń w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz serologii krwi - Formularz asortymentowo - cenowy 

Odpowiedź: Obecnie diagnostyka laboratoryjna znajduje się w outsourcingu - firmą 
outsourcingową jest ALAB Laboratoria sp. z o.o., używa ona systemu LIS firmy MARCEL. 
 

7. Uprzejmie prosimy o podanie ilości każdej z pozycji badań, ponieważ bez tej informacji nie 
ma możliwości obliczenia wartości badań, który to parametr jest kryterium oceny ofert. 

Odpowiedź: Średnia ilość za rok 2019 wyniosła 543 267 badania w przeliczeniu na miesiąc 
średnio 45 272 badania. 
 

8. Prosimy o podanie pełnej nazwy badania „Mocz 6CMS”. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Konkursu Ofert. 
 

9. Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy maksymalnymi cenami dla poniższych badań: 
Czynnik reumatoidalny (RF)-IL 7,50 
RF (czynnik reumatoidalny)-
ilościowo/surowica/ 10,00 

 
FKORTDM wolny kortyzol w moczu (M33) 40,00 
Kortyzol w moczu 25,00 

 
Awidność IgG-toxoplazmoza 35,50 
Toxo p/c Ig G avidity 35,50 
TOXO p/c IgG avidity (tylko w surowicy) 35,00 

 
CMV-DNA-jakościowo(Wykrywanie DNA 
wirusa CMV metodą REAL TIME-PCR) 125,00 
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Cytomegalia /CMV /met. PCR - 
materiał:surowica i PMR 119,00 

 
P/c Echinococcus granulosus IgG 
(Bąblowica) met.WB 143,50 
P/c przeciw Bąblowicy- met. Western-Blot 135,00 

 
Poziom Wankomycyny (puste) 
VANCO wankomycyna  37,00 

 
P/c błonie podst.kłębków nerkowych ( anty-
GBM)(N67) 73,00      
P/c przeciw błonie podstawowej kanalików 
nerkowych  45,00 

 
HSV IgM/PMR/ 49,50 
HSVMPMR HSV p/c IgM w płynie 
mózgowo rdzeniowym  120,00 

 
 
Załącznik nr 2 do SWKO i umowy - Szczegółowy wykaz świadczeń w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz serologii krwi - Formularz asortymentowo - cenowy CITO 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Konkursu Ofert. 
 
 

10. Uprzejmie prosimy o podanie ilości każdej z pozycji badań, ponieważ bez tej informacji nie 
ma możliwości obliczenia wartości badań, który to parametr jest kryterium oceny ofert. 

Odpowiedź: Średnia ilość za rok 2019 wyniosła 543 267 badania w przeliczeniu na miesiąc 
średnio 45 272 badania. 
 

11. Czy Udzielający zamówienia przewiduje przekazanie pracowników na podstawie art. 231 
KP? Jeżeli tak, to bardzo prosimy o podanie ich liczby, kwalifikacji i zbiorczych kosztów 
wynagrodzeń w ostatnim półroczu. 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Konkursu Ofert. 
 
 
Wniosek II 
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert: 
 

1. Część E punkt 4 podpunkt 3 – prosimy o potwierdzenie, ze wynik ten musi być potwierdzony 
(w przypadku spółek kapitałowych) sprawozdaniem finansowym zgodnym ze sprawozdaniem 
finansowym złożonym w Krajowym Rejestrze Sądowym i dostępnym online (w celu 
zapewnienia wiarygodności przedłożonych dokumentów). 

Odpowiedź: Tak 
 

2. Część E punkt 4 podpunkt 7 - zwracamy uwagę, że minimalny poziom obowiązkowego 
ubezpieczenia OC jest wyższy niż wskazana w dokumencie kwota. 

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści Konkursu Ofert. 
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3. Część E punkt 16 - Prosimy o wyjaśnienie pojęcia "włączenia w zakres przedmiotu umowy". 
Czy po zakończeniu umowy taki sprzęt lub oprogramowanie Przyjmujący Zamówienie będzie 
uprawniony z pomieszczeń zabrać? 

Odpowiedź: Przyjmujący Zamówienie zapewnia aparaturę i sprzęt medyczny , gospodarczy, 
komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem niezbędnego do realizacji zamówienia.  
Po zakończeniu umowy sprzęt lub oprogramowanie Przyjmujący Zamówienie własny sprzęt 
będzie uprawniony z pomieszczeń zabrać. 
 

4. Część E punkt 22 - Postanowienie niespójne z część E punkt 4 podpunkt 7. 
Odpowiedź: Zgodnie z zmianą treści Konkursu Ofert. 
 

5. Część E punkt 49 - Czy UZ chodzi o jeden punkt czy jakąś większą ich liczbę (jeżeli tak to 
czy udostępnia różne lokalizacje w celu ich zorganizowania)? 

Odpowiedź: Tak jeden punkt na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w 
Ostrołęce. 
 

6. Część H punkt 3 - Prosimy o wskazanie czy punkty w ramach kryterium szczegółowych 
będą przyznawane w całości czy też możliwe jest uzyskanie części punktu (połowy, jednej 
dziesiątej) i czy w ramach danego kryterium szczegółowego więcej niż jedna oferta może 
uzyskać taką samą ocenę w szczególności ocenę maksymalną? 

Odpowiedź: Udzielający Zamówienie przewiduje przyznanie pełnych punktów. 
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