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           Gdańsk, dnia 26.09.2022 r. 
 
 
 

Wyjaśnienia dotyczące treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert 
 
 
DOTYCZY: Konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej analitycznej, 
mikrobiologicznej, serologii krwi i banku krwi wraz z dzierżawą pomieszczeń. 
 
 
Pytanie 1. SWKO rozdział II pkt. 10 o) – Prosimy o rezygnację z tego zapisu w związku z zakończeniem 
funkcjonowania jako osobnego programu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. 

Udzielający Zamówienia informuje, iż od 2021 roku wybrane zadania Narodowego Programu Ochrony 
Antybiotyków realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zatem w tym zakresie 
należy rozumieć współpracę z lekarzem posiadającym kwalifikacje lekarza mikrobiologa. 

2. SWKO rozdział II pkt. 18 - Prosimy o podanie ilości materiałów zużywalnych w postaci: 
 

a. próbówki 101x16,5 mm z wymazem, - prosimy dodatkowo o wskazanie o jakie probówki chodzi 
Zamawiającemu  

 100x10 mm + wymazówka około 1500 – 2000 sztuk 
b. próbówki Eppendorfa 1,5 ml,  
 bark danych 
c. próbówki do mikrometody badań krwi dla noworodków 
 około 1000 sztuk 
d. portagerm flacon agar – Port F –   
 brak danych 
e. podłoże transportowo – wzrostowe do posiewu moczu 
 około 1000 sztuk 
f. podłoże transportowo – wzrostowe do posiewu materiałów w kierunku drożdżaków i dermatophytów 
 brak danych 

 
3. SWKO rozdział II pkt. 21 - Prosimy o podanie ilości materiałów zużywalnych w postaci: 

a. strzykawkoprobówek niezbędnej do realizacji zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o system 
firmy Sarstedt  

 Udzielający zamówienia dopuszcza używanie strzykawkoprobówek firmy Sarstedt  - około 1500 – 2000 
 sztuk 

 
b. niezbędnych igieł typu „motylek” 

 około 1500 sztuk 
 

4.  SWKO rozdział II pkt. 23 – Personel –  

a. Czy Udzielający zamówienia zamierza przekazać pracowników obecnie wykonujących badania dla Szpitala nowemu 
podmiotowi w trybie 23’ Prawa Pracy, który wygra przedmiotowy konkurs ofert?  

Pracownicy Udzielającego Zamówienia nie wykonują obecnie badań dla Szpitala. Udzielający 
Zamówienia nie przewiduje przekazania pracowników nowemu podmiotowi do realizacji zamówienia. 
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b. Prosimy o podanie obecnej liczby pracowników przeznaczonych do realizacji Zamówienia oraz szacunkowej, 
średniomiesięcznej kwoty ich wynagrodzeń brutto wraz z kosztami pracodawcy. 
 

Pracownicy Udzielającego Zamówienia nie wykonują obecnie badań dla Szpitala. Udzielający 
Zamówienia nie przewiduje przekazania pracowników nowemu podmiotowi do realizacji zamówienia. 

 

5. Załącznik nr 1 do SWKO – prosimy o potwierdzenie rzeczywistej ilości badań wskazanych w tabeli:  

LP.  Nazwa  SZACUNKOWA ILOŚĆ/12 MCY  

356  Pneumopanel bakteryjny 
(Chlamydia pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, 
Legionella 
pneumophila/longbeachae, 
Moraxella catarrhalis, 
Mycoplasma pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae 
DNA)  

700  

357  Pneumopanel wirusowy + 
M.pneumoniae (Enterovirus, 
Adenovirus, Bocavirus, 
Coronavirus: 229E, HKU1, NL63, 
OC43; Metapmeumovirus A/B, 
Parainfluenza1-4, Parechovirus, 
RSV A/B, Rhinovirus, Influenza 
A, Influenza A(H1N1), Influenza 
B; Mycoplasma pneumoniae 
DNA/RNA)  

700  

358  Pneumopanel bakteryjny i 
wirusowy + Pneumocystis 
jirovecii (Enterovirus, 
Adenovirus, Bocavirus, 
Coronavirus 229E, HKU1, NL63, 
OC43; Metapmeumovirus A/B, 
Parainfluenza 1-4, Parechovirus, 
RSV A/B, Rhinovirus, Influenza 
A, Influenza A(H1N1), Influenza 
B; Chlamydia pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, 
Haemophilus influenzae B, 
Legionella pneumophila/ 
longbeachae, Moraxella 
catarrhalis, Mycoplasma 
pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Bordetella, 
Klebsiella pneumoniae, 

1000  
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Salmonella; Pneumocystis 
jirovecii DNA/RNA)  

 
Udzielający Zamówienia potwierdza szacunkowe ilości badań wskazanych w w/w tabeli -  Załącznik nr 1 do SWKO. 
 
6. SWKO rozdział IV pkt. 1.4) c) – Czy intencją Zamawiającego jest wskazanie innego, własnego laboratorium 
Przyjmującego Zamówienie, jako laboratorium awaryjnego, całodobowego – mogącego wykonać świadczenia łącznie 
z mikrobiologią, niż główne, wykonujące Zamówienie (również w zakresie mikrobiologii)? TAK  

Jeśli tak, czy Zamawiający dopuszcza, aby laboratorium do sytuacji awaryjnych było zlokalizowane w ML Diagnostyka 
S.A. w szpitalu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: Szpital św. Wojciecha, aleja Jana Pawła II 50, 80-462 
Gdańsk, czyli szpitalu o najwyższej referencyjności, gdzie laboratorium jest przygotowywane do akredytacji zgodnie 
ze zobowiązaniami wobec COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.? 

Udzielający Zamówienia dopuszcza, aby laboratorium do sytuacji awaryjnych było zlokalizowane w szpitalu 
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: Szpital św. Wojciecha, aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk. 

7. SWKO rozdział V pkt. 12) c) – Prosimy o informację w jakim trybie materiał jest dostarczany do laboratorium z 
poradni specjalistycznych wchodzących w skład Szpitala Dziecięcego Polanki – jak często, przez kogo. 
 
Udzielający Zamówienia wyjaśnia, iż materiał z poradni specjalistycznych jest bezpośrednio po pobraniu 
przekazywany przez personel medyczny Szpitala Dziecięcego Polanki do laboratorium tj. w dni powszednie w 
godzinach 7-19. 
 
8. SWKO rozdział VI pkt. 2. Ocena merytoryczna - Prosimy o wyjaśnienie w zakresie kryterium dotyczącego 
dokumentów z oceną jakościową wyników badań, o jakich certyfikatach/zaświadczeniach jest mowa? Czy chodzi o 
referencje, o których mowa w SWKO rozdział IV pkt. 1.4) a), i/lub w rozdziale V pkt. 8)?  
 
Udzielający Zamówienia wyjaśnia, iż w zakresie kryterium dotyczącego dokumentów z oceną jakościową wyników 
badań oceniane będą dokumenty inne niż wskazane na spełnienie warunku w zakresie posiadania certyfikatu 
(Rozdział IV, pkt 6) wystawione na laboratorium prowadzone przez Przyjmującego Zamówienie – nie więcej niż 2 
certyfikaty/zaświadczenia z oceną jakościową wyników badań. Przyjmujący Zamówienie przedstawi 
certyfikaty/zaświadczenia o udziale w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych wraz z wynikami ocen jakościowych 
badań z ostatnich dwóch lat. 
 
9. SWKO rozdział II pkt. 16 Prosimy o:  

a. Podanie dostawcy oprogramowania oraz nazwy systemu HIS,  

Nazwa systemu HIS: OpenCare 
Dostawca systemu HIS: ANTREZ Grzegorz Brzeziński, serwis@antrez.pl 

 b. Informację kto pokrywa koszty integracji. 

 Laboratorium 

 c. Czy zleceniodawca posiada łącze internetowe ze stałym publicznym adresem, 

 Tak 

 d. Czy zleceniodawca posiada możliwość zestawienia połączenia VPN IPSec, 

 Tak 

mailto:serwis@antrez.pl
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 e. Jaki jest zakres integracji: badania analityczne, mikrobiologiczne, serologiczne? 
 Komplet badań 
 
10. SWKO rozdział II pkt. 29 - Lokal – prosimy o podanie średniomiesięcznej kwoty opłat eksploatacyjnych, 
ponoszonych w związku z dzierżawą lokalu. 
 
Udzielający Zamówienia informuje, że średniomiesięczna szacunkowa kwota za opłaty eksploatacyjne, ponoszone 
w związku z dzierżawą lokalu to 2 500 zł brutto (słownie dwa tysiące pięćset złotych brutto). 
 
 
 
 
11. Rozdział IV pkt. 1.5) a) , Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg Zatrudnienia mikrobiologa z II lub I stopniem 
specjalizacji w Laboratorium na ul. Polanki 119, pomimo, że lokal przeznaczony do realizacji zamówienia nie wypełnia 
wymogów jakim musi podlegać laboratorium mikrobiologiczne, w związku z czym świadczenia mikrobiologiczne 
muszą być wykonywane w innej lokalizacji Przyjmującego Zamówienie, w związku z czym wymóg zawarty w wyżej 
wskazanym punkcie nie ma uzasadnienia merytorycznego. 
 
Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy Rozdziału IV pkt. 1.5) a) Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 
 
12. Rozdział IV punkt 1.5) b) – czy Zamawiający – w związku z punktem powyżej, nie wymaga, aby Kierownik 
Mikrobiologii wykonującej badania dla Zamawiającego posiadał – zgodnie z obecnymi wymaganiami prawnymi, II 
stopień specjalizacji z mikrobiologii? 
 
Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy Rozdziału IV punkt 1.5) b) Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 
Kierownik Laboratorium Mikrobiologii powinien spełniać wymagania §6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 
marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (DZ.U. 
2004.43.408). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z poważaniem 
Z-ca przewodniczącej komisji konkursowej 
Dorota Poczwardowska 


