Wrocław, dnia 16 czerwca 2021 r.

EO.701.2.2021

Informacja Udzielającego zamówienia
W związku z pytaniami Oferentów, które wpłynęły do Udzielającego zamówienia w sprawie konkursu
ofert z dnia 11 czerwca 2011 r. na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań
histopatologicznych, w tym badań śródoperacyjnych (cito) na rzecz pacjentów (w tym małoletnich)
Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
(zwanego dalej: Szpitalem im. Marciniaka), Udzielający zamówienia przedstawia poniżej odpowiedzi na
zadane pytania:
Pytania, które wpłynęły do Udzielającego zamówienia w dniu 14 czerwca 2021 r.
Pytanie:
1. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SWKO w § 4 pkt 14 ppkt 1 liczba badań
histopatologicznych podstawowych (HE) przewidzianych do wykonania w okresie 36 miesięcy
określa liczbę bloczków parafinowych wykonanych w ramach badań histopatologicznych oraz,
że oferta cenowa dla tej pozycji w Załączniku nr 3 dla Pakietu nr 2 w pkt. 1 również ma
dotyczyć ceny jednostkowej za bloczek parafinowy według której ma następować rozliczenie
wartości badania histopatologicznego podstawowego (HE).
Odpowiedź:
Szpital im. Marciniaka potwierdza, że podana w § 4 ust. 14 pkt 1 SWKO liczba badań
histopatologicznych podstawowych (HE) przewidzianych do wykonania w okresie 36 miesięcy
określa liczbę bloczków parafinowych wykonanych w ramach badań histopatologicznych oraz,
że oferta cenowa dla tej pozycji w Załączniku nr 3 dla Pakietu nr 2 w pkt. 1 również ma dotyczyć
ceny jednostkowej za bloczek parafinowy według której ma następować rozliczenie wartości
badania histopatologicznego podstawowego (HE)
Pytanie:
2. W celu poprawnej wyceny badań cytologicznych różnych pod względem metodyki wykonania,
a tym samym różniącym się cenowo, prosimy o wyjaśnienie zapisu w SWKO w § 4 pkt 14 ppkt
3 „Badanie cytologiczne”:
Czy chodzi o badania cytologiczne ginekologiczne wymazów pobieranych z szyjki macicy,
jeśli tak, to jaka jest przewidywana liczba tych badań na 36 miesięcy?
Czy chodzi o badania cytologiczne materiałów pobieranych w wyniku biopsji cienkoigłowej
BAC, jeśli tak to jaka jest przewidywana liczba tych badań na 36 miesięcy oraz czy
pobrania materiału są wykonane przez lekarzy Udzielającego zamówienia?
Czy chodzi o badania cytologiczne płynów z jam ciała, jeżeli tak, to jaka jest przewidywana
liczba tych badań na 36 miesięcy?






Odpowiedź:
Udzielający zamówienia informuje, iż:

tiret pierwszy – Nie chodzi o badania cytologiczne ginekologiczne wymazów pobieranych
z szyjki macicy.
tiret drugi – Tak, będą to badania cytologiczne materiałów pobieranych w wyniku biopsji
cienkoigłowej BAC. Potwierdzamy także, że pobrania materiału będą wykonane przez
lekarzy Udzielającego zamówienia. Szacowana ilość badań wynosi ok. 80% liczby badań
cytologicznych wskazanych w SWKO.
tiret trzeci – Tak, będą to badania cytologiczne płynów z jam ciała. Szacowana ilość badań
wynosi ok. 20% liczby badań cytologicznych wskazanych w SWKO.




Pytanie:
3. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SWKO w § 4 pkt 14 ppkt 4 liczba badań
immunohistochemicznych przewidywanych do wykonania w okresie 36 miesięcy określa liczbę
odczynów z użyciem jednego przeciwciała dla jednego odczynu oraz, że oferta cenowa dla tej
pozycji w Załączniku nr 3 dla pakietu nr 2 w pkt 4 również ma dotyczyć ceny jednostkowej
jednego odczynu z użyciem jednego przeciwciała.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienia potwierdza, że podana w § 4 ust. 14 pkt 4 SWKO liczba badań
immunohistochemicznych przewidywanych do wykonania w okresie 36 miesięcy określa liczbę
odczynów z użyciem jednego przeciwciała dla jednego odczynu oraz, że oferta cenowa dla tej
pozycji w Załączniku nr 3 dla pakietu nr 2 w pkt 4 również ma dotyczyć ceny jednostkowej
jednego odczynu z użyciem jednego przeciwciała
Pytanie:
4. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SWKO w § 4 w pkt 17 Pakiet nr 2 pkt 10 liczba badań
„Oligobiopsja (biopsja gruboigłowa)” dotyczy ogólnej liczby przypadków a rozliczenie każdego z
nich dokonywane jest zgodnie z przyjętymi w histopatologii zasadami, to jest za bloczek
parafinowy wykonywany dla maksimum 5 (pięciu) bioptatów pobranych z jednej lokalizacji
anatomicznej jednego narządu. Prosimy także o potwierdzenie, że pobrania materiału w tych
badaniach wykonane są przez lekarzy Udzielającego zamówienia.
Odpowiedź:
Szpital im. Marciniaka potwierdza, że podana w § 4 ust. 14 pkt 9 SWKO (w pytaniu błędna
numeracja) liczba badań „Oligobiopsja (biopsja gruboigłowa)” dotyczy ogólnej liczby
przypadków, a rozliczenie każdego z nich dokonywane jest zgodnie z przyjętymi w
histopatologii zasadami, to jest za bloczek parafinowy wykonywany dla maksimum 5 (pięciu)
bioptatów pobranych z jednej lokalizacji anatomicznej jednego narządu, oraz że pobrania
materiału w tych badaniach wykonane są przez lekarzy Udzielającego zamówienia
Pytanie:
5. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SWKO w § 4 pkt 14 ppkt 12 liczba badań
histopatologicznych określonych jako „Trepanobioptat” dotyczy ogólnej liczny przypadków a
rozliczenie każdego z nich dokonywane jest zgodnie z przyjętymi w histopatologii zasadami, to
jest za bloczek parafinowy wykonany z materiału pobranego w trepanobiopsji bez kosztów
wykonania badań histochemicznych i immunohistochemicznych. Prosimy także o
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potwierdzenie, że pobrania materiału w tych badaniach wykonywane są przez lekarzy
Udzielającego zamówienia.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienia potwierdza, że podana w § 4 ust. 14 pkt 11 SWKO (w pytaniu błędna
numeracja) liczba badań histopatologicznych, określonych jako „Trepanobioptat”, dotyczy
ogólnej liczny przypadków, a rozliczenie każdego z nich dokonywane jest zgodnie z przyjętymi
w histopatologii zasadami, to jest za bloczek parafinowy wykonany z materiału pobranego w
trepanobiopsji bez kosztów wykonania badań histochemicznych i immunohistochemicznych,
oraz że pobrania materiału w tych badaniach wykonywane są przez lekarzy Udzielającego
zamówienia.
Pytanie:
6. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SWKO w § 4 pkt 14 ppkt 13 liczba badań określonych
jako „Badania histochemiczne” dotyczy liczby barwień histochemicznych wykonanych zgodnie
ze zleceniem Udzielającego zamówienia lub wymagań medycznych dla danego przypadku oraz
wyniku badania (opisu) wydanego przez patomorfologa specjalistę.
Odpowiedź:
Szpital im. Marciniaka potwierdza, że podana w § 4 ust. 14 pkt 12 SWKO (w pytaniu błędna
numeracja) liczba badań, określonych jako „Badania histochemiczne”, dotyczy liczby barwień
histochemicznych wykonanych zgodnie ze zleceniem Udzielającego zamówienia lub wymagań
medycznych dla danego przypadku oraz wyniku badania (opisu) wydanego przez
patomorfologa specjalistę.
Pytanie:
7. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1
Prosimy o doprecyzowanie, jakiego okresu dotyczy utrata prawa do wynagrodzenia za usługi
już wykonane przez Przyjmującego zamówienie w przypadku przerwania wykonywania
przedmiotu umowy.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienia informuje, że zgodnie z zapisem § 9 ust. 4 umowy od początku
miesiąca kalendarzowego do momentu przerwania wykonywania przedmiotu umowy.
W związku z zadanym pytaniem zmianie ulega zapis § 9 ust. 4 projektu umowy w taki sposób,
że po słowie „miesiąca” dodaje się określenie „kalendarzowego”.
Pytanie:
8. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że naliczanie kary umownej określonej w § 10 ust. 2
projektu umowy w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie przeniesie swoje prawa i obowiązki
wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie bez akceptacji Udzielającego zamówienie nie
dotyczy podwykonawców wskazanych w ofercie konkursowej.
Odpowiedź:
Szpital im. Marciniaka potwierdza, że naliczanie kary umownej określonej w § 10 ust. 2 projektu
umowy w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie przeniesie swoje prawa i obowiązki
wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie bez akceptacji Udzielającego zamówienie, nie
dotyczy podwykonawców wskazanych przez Przyjmującego zamówienie w Ofercie.
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Zmianie ulega zapis § 12 ust. 6 pkt 5 umowy, który otrzymuje brzmienie: „gdy Przyjmujący
zamówienie przeniósł swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przeniósł na
osoby trzecie bez akceptacji Udzielającego zamówienia, za wyjątkiem podwykonawców
wskazanych przez Przyjmującego zamówienie w Ofercie”;
Pytanie:
9. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 4
W związku z krótkim czasem wykonywania badań zwracamy się z prośbą o obniżenie kary
umownej określonej w § 10 ust. 4 projektu umowy do 10% wartości brutto opóźnionego badania
za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej określonej w § 10 ust. 4
projektu umowy do 10% wartości brutto opóźnionego badania za każdy dzień opóźnienia
Pytanie:
10. Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 5
Prosimy o określenie, jakich postanowień umowy ma dotyczyć naliczenie kary określonej
w § 10 ust. 5 projektu umowy.
Odpowiedź:
Szpital im. Marciniaka informuje, iż w związku z zadanym pytaniem zmianie ulega zapis § 10
ust. 5 projektu umowy w taki sposób, że sformułowanie „w ust. 4” zastępuje się zapisem „w ust.
1-4 niniejszego paragrafu umowy”.
Pytanie:
11. Prosimy o udostępnienie projektu umowy powierzenia danych osobowych
Odpowiedź:
Udzielający zamówienia umieszcza na swojej stronie internetowej projekt umowy powierzenia
danych osobowych.

Pytanie, które wpłynęło do Udzielającego zamówienia w dniu 15 czerwca 2021 r.
W związku z niezgodnością zapisów w SWKO § 4 pkt 14 oraz w załączniku nr 3, prosimy o wyjaśnienie,
która tabela z wykazem badań jest prawidłowa.
Odpowiedź:
Szpital im. Marciniaka wyjaśnia, iż rzeczywiście doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i tabela
stanowiąca Załącznik Nr 3 do SWKO (ceny jednostkowe świadczeń zdrowotnych oraz maksymalny
czas oczekiwania na wyniki) nie jest prawidłowa.
Wobec powyższego Udzielający zamówienia dokonuje korekty SWKO poprzez umieszczenie
prawidłowej tabeli w Załączniku nr 3 do SWKO.
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Lp.

Rodzaj badania

Przewidywana ilość badań
w okresie 36 m-cy
49950

1.

Badanie histopatologiczne podstawowe (HE)

2.

Badanie śródoperacyjne (cito)

3.

Badanie cytologiczne

8883

4.

Badanie immunohistochemiczne

9912

5.

Badanie moczu
w kierunku porfirii

2

6.

Badanie metodą FISH – HER 2

3

7.

Badanie metodą FISH – mięsaki, chłoniaki

9

8.

Badanie metodą PCR - Mycobacterium tuberculosis

3

9.

Oligobiopsja (biopsja grubo igłowa)

10.

Konsultacja

11.

Trepanobioptat

12.

Badania histochemiczne

10

141
9
10
231

Szpital im. Marciniaka jednocześnie informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert i zostaje on
przedłużony do dnia 23 czerwca 2021 r. do godziny 10:00.
Szpital im. Marciniaka informuje, iż zmianie ulega termin otwarcia ofert i zostaje on wyznaczony na
dzień 23 czerwca 2021 r. na godz. 10:15.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Jacek Kubica
specjalista chirurg

Elektronicznie
podpisany przez Jacek
Kubica
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