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Do Oferentów 
 

Dotyczy: Konkursu ofert na Realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, 
mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej,  utworzenia  i wykonywania  zadań banku krwi oraz pracowni 
serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej. Ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpital-msw.bydgoszcz.pl z dnia 27 czerwca 2018r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
W związku ze złożonymi pytaniami, Udzielający zamówienie udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
Regulamin konkursu cz. I ust. 4 pkt. 4 lit. c - Zwracamy uwagę, że utworzony bank krwi będzie bankiem szpitala 
(banki krwi funkcjonują wyłącznie w strukturze podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą 
szpitalną) a co za tym idzie to dyrektor szpitala musi powołać daną osobę na kierownika banku krwi. Przyjmujący 
zamówienie może jedynie zapewnić odpowiednią osobę, spełniająca kwalifikacje do pełnienia takiej funkcji. Czy 
ten wymóg należy rozumieć jako zatrudnienie kierownika pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej 
spełniającej wymagania do powołania na kierownika banku krwi? 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie informuje, iż zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 
2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. poz. 2051), 
§ 5 ust. 4 pkt. 3 - do zadań lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią należy kierowanie bankiem krwi, 
jeżeli tej czynności nie powierzono kierownikowi pracowni immunologii transfuzjologicznej 
§ 15 ust. 2 - Kierownikiem banku krwi jest lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią lub kierownik pracowni 
immunologii transfuzjologicznej ; 
 
W związku z powyższym Udzielający zamówienie wymaga powierzenia funkcji kierownika banku krwi 
kierownikowi pracowni immunologii transfuzjologicznej, której utworzenie, organizacja i wykonywanie zadań 
należy do Przyjmującego zamówienie. Osoba pełniąca funkcję zarówno kierownika banku krwi i pracowni 
immunologii transfuzjologicznej będzie zatrudniona przez Przyjmującego zamówienie. 
 
Pytanie 2 
Załącznik nr 4 do SWKO pkt. 4 - Jakie są warunki udziału w konkursie dotyczące sytuacji ekonomicznej i 
finansowej? W szczególności czy Zamawiający wymaga wykazania odpowiednio wysokich wskaźników płynności 
finansowej (dla wykazania, iż przejściowe problemy płatnicze części kontrahentów oferenta nie odbiją się na 
możliwości prawidłowej bieżącej obsługi Zamawiającego)? 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie informuje, że na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 
finansowej  wymaga dokumentu wskazanego w rozdziale III pkt. 12 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, tj. wykonywania badań laboratoryjnych zawierający klauzulę o rozszerzeniu 
odpowiedzialności o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej i zakażeń, w tym zakażenie 
wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi oraz oświadczenie Przyjmującego zamówienie że spełnia warunki 
udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do RKO. 
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Pytanie 3 
Załącznik nr 6 do SWKO par. 11 ust. 2 - Zwracamy uwagę, że kary umowne, zwłaszcza za opóźnienie są karami 
rażąco wygórowanymi a zgodnie z orzecznictwem sądowym (Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 14 
kwietnia 2015 r., sygn. akt: V ACa 738/14) kara umowna za opóźnienie zrealizowanego świadczenia w wysokości 
już 60% wynagrodzenia za to świadczenie jest rażąco wygórowana. Tymczasem kwota 100% stanowi dla 
większości badań ponad 100% wartości świadczenia niepieniężnego. 
Odpowiedź: 
Załącznik nr 6 do RKO pozostaje bez zmian. 

 
Pytanie 4 
Załącznik 2a do SWKO – uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badań w następujących 

pozycjach z uwagi na bardzo małe ilości, jakie Udzielający zamówienie przewidział do zlecania: 

a. Poz. 149 - Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61) 

b. Poz. 157 - Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53) 

Odpowiedź: 
a) Udzielający zamówienie wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badań w pozycji 149 -  

Wankomycyna - do 24 godzin; 
b) Co do prośby o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania w pozycji 157 – Kwasy żółciowe całkowite  

po konsultacji z podmiotami zainteresowanymi wykonywaniem  tego  badania skraca się czas do 6 godzin. 
 

Pytanie 5 
Załącznik 2a do SWKO poz. 102 i 268 – prosimy o jednoznaczne określenie czasu oczekiwania na wynik tych 
parametrów ponieważ w skład badania 268, dla którego wyniki są oczekiwane w ciągu 24 godzin  wchodzi 
badanie 102, dla którego czas oczekiwania na wynik został określony na 72 godziny. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania w   pozycji 268 -  
PSA  panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)  - do 72 godzin. 
 
 

 
Udzielający zamówienie informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 24.08.2018 r. do godz. 09:30. 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10:00. 
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