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Do Oferentów 

 
Dotyczy: Konkursu ofert na Realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej 
obejmującej Rtg, TK i MR  w siedzibie Udzielającego zamówienie - w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy. 
Ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl z dnia 31 
października 2018r. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
W związku ze złożonymi pytaniami, Udzielający zamówienie udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
Pyt. 1.  Dot. Regulamin Konkursu – rozdział II pkt. 6 
„6) dysponują w miejscu udzielana świadczeń odpowiednim personelem medycznym – Udzielający 
Zamówienia uzna wskazany warunek za spełniony jeżeli oferent przedstawi umowy o pracę bądź 
umowy cywilnoprawne z min. 7 lekarzami o specjalizacji z diagnostyki obrazowej lub II ST. specjalizacji 
z radiodiagnostyki oraz min. 7 technikami radiologii, przy czym wobec lekarzy specjalistów radiologów 
Udzielający Zamówienia stawia dodatkowy warunek – wykazania, iż posiadają aktualny wpis w 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Bydgoszczy potwierdzający prawo do wykonywania praktyki na terenie 
jej działania;” 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że kopie ww. umów z lekarzami oraz technikami mają być 
przedstawione wraz z ofertą? Czy w związku z zapisami powyższego punktu Zamawiający zgodzi się na 
zakrycie w umowach kwestii dotyczących wynagrodzenia oraz innych danych wrażliwych zgodnie z 
rozporządzeniem RODO (nr pesel, miejsce zamieszkania itp.)? 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie zgodnie z Rozdziałem IV ust. 10 nie wymaga złożenia kopii umów, a jedynie 
wypełnienia ust. 4 w formularzu cenowym wykaz osób, oraz załączenia do oferty dokumentów 
potwierdzających kwalifikację oraz w przypadku lekarzy zaświadczenia potwierdzającego wpis do 
rejestru BIL, w związku z powyższym pkt. 6 rozdziału II otrzymuje brzmienie: 
„dysponują w miejscu udzielana świadczeń odpowiednim personelem medycznym – Udzielający 
Zamówienia uzna wskazany warunek za spełniony jeżeli oferent przedstawi wykaz personelu (załącznik 
nr 1 – ust. 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje: min. 7 lekarzami o specjalizacji z 
diagnostyki obrazowej lub II ST. specjalizacji z radiodiagnostyki oraz min. 7 technikami radiologii, przy 
czym wobec lekarzy specjalistów radiologów Udzielający Zamówienia stawia dodatkowy warunek – 
wykazania, iż posiadają aktualny wpis w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Bydgoszczy potwierdzający 
prawo do wykonywania praktyki na terenie jej działania;” 
 
Pytanie 2 
Pyt. 2.  Dot. Regulamin Konkursu – rozdział VIII pkt. 1-2 

1. „Kryteria oceny ofert stanowić będą: 
1. Kryterium jakość 10 % (pkt. 10 max) 
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2. Kryterium cenowe 90 % (pkt. 90 max) 
2. Kryterium jakość – 10 %. Ocena jakości oferowanych usług dokonywana w oparciu o załączone 

do oferty certyfikaty: 
1) ISO 14001  – 3 pkt. 
2) ISO 9001 – 4 pkt. 
3) ISO 27001 – 4 pkt.” 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kryterium oceny „jakość”. Zamawiający podał, iż w kryterium 
jakości jest do zdobycia max. 10 pkt, podczas gdy po zsumowaniu punktów za wszystkie certyfikaty ISO 
wychodzi 11 pkt. (3+4+4). 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie informuje, że w wyniku błędu edytorskiego błędnie wpisał wagę certyfikatu 
ISO 14001 – prawidłowa wartość wynosi 2 pkt. 
 
Pytanie 3 
Pyt. 3.  Dot. Regulamin Konkursu – rozdział VIII pkt. 1-2 
Czy w ramach dodatkowego potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, 
Zamawiający będzie wymagał, obok odpowiednich referencji, również potwierdzenia 
udokumentowanego w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, iż prowadzi min. 
dwie pracownie diagnostyki obrazowej, która w jednej lokalizacji udziela, przez co najmniej 2 lata 
świadczeń z zakresu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i RTG? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

 
Pytanie 4 
Pyt. 4.  Dot. Regulamin Konkursu – rozdział XI – pkt. 1 - 2 
„1. Udzielający zamówienie przed podpisaniem umowy będzie żądał od Oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 1% 
ceny brutto oferty. 
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 53 
1130 1075 0002 6035 9320 0007” 
Czy z uwagi na długi okres obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje oprocentowanie kwoty 
wpłaconej w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy? 
Odpowiedź: 
Udzielający Zamówienie informuje, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone na 
rachunek Udzielającego Zamówienie będzie oprocentowane zgodnie z oprocentowaniem rachunku 
bieżącego Udzielającego zamówienie, jednakże rachunek bieżący Udzielającego jest 
nieoprocentowany. 

 
Pytanie 5 
Pyt. 5.  Dot. Regulamin Konkursu – rozdział XI – pkt. 2 oraz załącznik nr 5 – główne postanowienia 
umowy §6 ust. 6 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z zapisami §6 ust. 6 umowy dopuszcza inne formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. gwarancje bankowa, gwarancje ubezpieczeniowe, 
poręczenia bankowe oraz poręczenia innych instytucji? 
Prosimy o potwierdzenie, ponieważ Zamawiający nie umieścił informacji o innych formach 
zabezpieczenia w regulaminie konkursowym. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie potwierdza, że dopuszcza inne formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jednakże muszą one spełniać poniższe wymagania: 
1. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia: 



1) oryginały dokumentów winny zostać dostarczone do siedziby Udzielającego zamówienie, tj. SP 
WZOZ MSWiA w Bydgoszczy ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz przed wyznaczonym 
terminem podpisania umowy, 

2) winno obejmować okres: od dnia zawarcia umowy do dnia upływu terminu końcowego + 30 
dni. 

3) beneficjentem takich dokumentów musi być SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy ul. Markwarta 
4-6, 85-015 Bydgoszcz, 

4) musi zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i 
bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Udzielającego zamówienie wypłaty 
Udzielającemu zamówienie kwot lub kwoty do pełnej wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie wykona lub nienależycie 
wykona umowę, 

5) winno być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
6) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia winny podlegać rozstrzygnięciu zgodnie z 

prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegać kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Udzielającego zamówienie. 

 
 

 
Udzielający zamówienie informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 16.11.2018 r. do 
godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2018 r. o godz. 10:00. 

 
 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 
 


