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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 
RK Rozdział I ust. 4 pkt. 4) lit c) – zwracamy uwagę, że Przyjmujący Zamówienie może jedynie zatrudnić osobę 
spełniającą warunki do pełnienia funkcji kierownika banku krwi albowiem powierzenie pełnienia tej funkcji leży 
po stronie Zamawiającego – stosownie do treści § 5 ust. 4 pkt. 3) rozporządzenia 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. Bank krwi stanowi bowiem jednostkę organizacyjną 
w strukturze Zamawiającego (nawet jeżeli prowadzony jest na zasadzie outsourcingu przez inny podmiot). W 
świetle powyższego, prosimy o stosowną modyfikację przywołanego postanowienia Regulaminu Konkursu. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie informuje, iż treść rozdziału 1 ust.4 pkt.) 4 lit. C nie ulega zmianie, ponieważ: 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. 

 
Pytanie 2 
RK Rozdział I ust. 4 pkt. 5) – prosimy o jednoznaczne wskazanie, że koszty zakupu krwi i produktów 
krwiopochodnych z właściwego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa ponosi Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie potwierdza, że koszty zakupu krwi i produktów krwiopochodnych z właściwego 
centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa ponosi Udzielający zamówienie. Przez koszty zakupu Udzielający 
zamówienie rozumie koszt określony ceną urzędową określoną przepisami prawa. 
 
Pytanie 3 
RK Rozdział I ust. 4 pkt. 11) – prosimy o przekazanie treści załącznika nr 1 do umowy (badania wyjazdowe) lub co 
najmniej wskazanie skończonej listy miejsc, z której ten materiał będzie musiał być pobierany 9celem 
wkalkulowania związanych z tym kosztów w ceny ofertowe). 
Odpowiedź: 
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Udzielający zamówienie informuje, iż są to zdarzenia występujące incydentalnie, ok. dwa razy w roku ok. dwa 
razy w roku w odległości nie przekraczającej granicy województwa.  
Udzielający zamówienie informuje, iż załącznikiem nr 1 do umowy będzie formularz cenowy złożony wraz z 
ofertą przez Przyjmującego zamówienie. 

 
Pytanie 4 
RK Rozdział I ust. 4 pkt. 15) – prosimy o wskazanie jakiego systemu informatycznego ma dotyczyć integracja (jaki 
jest dostawca tego systemu, jego nazwa oraz wersja), prosimy o wskazanie osoby odpowiedzialnej ze strony 
Zamawiającego za obsługę tego systemu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail (w celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji o charakterze technicznym). Prosimy również o wskazanie czy Zamawiającemu 
chodziło o integrację zgodną ze standardem HL7 oraz czy na posiadany przez niego system dysponuje licencją dla 
modułu HL7 systemu szpitalnego. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie obecnie korzysta z systemu Eskulap V 1.2.33, jednakże istnieje możliwość zmiany 
systemu w okresie trwania umowy. 
Dostawca Konsultant IT Sp. z o.o. 
Jacek Andrzejewski, 52-58-26-355 informatycy@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 
Udzielający zamówienie  potwierdza integrację zgodną ze standardem HL7 oraz posiadanie licencji dla modułu 
HL7 systemu szpitalnego 

 
Pytanie 5 
Przyjmujący zamówienie lokuje swoje serwery w budynkach o odpowiedniej infrastrukturze informatycznej 
(zapasowe zasilanie, łącza internetowe itp). W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że laboratorium 
uruchomione u zamawiającego będzie pracowało na serwerze znajdującym się w innej lokalizacji. Aby uruchomić 
połączenie HL7 konieczne będzie zestawienie VPN'a, czy w związku z powyższym zamawiający posiada router i 
łącze internetowe umożliwiające zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją adresów SNAT? 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie  potwierdza, że posiada niezbędną infrastrukturę. 
 
Pytanie 6 
RK Rozdział I ust. 4 pkt. 16) – prosimy o potwierdzenie, że szkolenie może polegać na przeszkoleniu personelu w 
formie e-learningu (z uwagi na fakt, iż ta forma jest najmniej uciążliwa dla Zamawiającego – w najmniejszym 
stopniu angażuje personel odrywając go od zwykłych obowiązków). 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie  wymaga przeprowadzenia min. dwóch szkoleń stacjonarnych, oraz szkoleń w formie 
e-learningu dla pozostałego personelu. 
 
Pytanie 7 
RK Rozdział I ust. 4 pkt. 20) – w związku z koniecznością wdrożenia systemu elektronicznych zleceń 
„w porozumieniu” z Zamawiającym prosimy o przekazanie oczekiwań Zamawiającego co do tego systemu celem 
uwzględnienia kosztów adekwatnych rozwiązań w cenach ofertowych. W szczególności prosimy o potwierdzenie, 
że oczekiwania Zamawiającego spełnia udostepnienie mu aplikacji umożliwiającej zlecanie badań bezpośrednio 
w systemie informatycznym laboratorium i tą samą drogą odbieranie wyników badań (przekazanie tzw. 
„końcówki szpitalnej systemu laboratoryjnego”). 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie wykreśla ust. 4 pkt. 20  z Regulaminu Konkursu Ofert, jedocześnie modyfikuje treść 
pkt. 15 który otrzymuje brzmienie: 
Posiadać odpowiedni system informatyczny, umożliwiający pełna integrację (zlecenia, wyniki) z szpitalnym 
systemem HIS udzielającego zamówienie w formacie HL7. 
Do czasu pełnej integracji (maksymalnie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi) z systemem HIS 
szpitala udzielający zamówienie wymaga odbioru wyników drogą elektroniczną w trybie on-line. 
 
Pytanie 7 
RK Rozdział I ust. 12 i ust. 4 pkt. 6) lit h) – pomiędzy postanowieniami zachodzi niezgodność. Podwykonawstwo 
wykluczone w ust. 12 jest dopuszczone w ust. 4 pkt. 6) lit h) w odniesieniu do niektórych (wskazanych w tym 
postanowieniu) badań. Prosimy o usunięcie niespójności (np. przez dodanie w ust. 12 słów „z zastrzeżeniem ust. 
4) pkt. 6 lit h) powyżej”). 
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Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie modyfikuje treść Rozdziału I ust. 12, który otrzymuje brzmienie: 
„Udzielający zamówienie dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku 
Oferent ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa (ust. 2 pkt. 8 w formularzu 
ofertowym - załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Oferent 
na dzień składania oferty nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.  Nie dopuszcza 
się  podwykonawstwa  na utworzenie, organizację i wykonywanie zadań banku krwi oraz  pracowni serologii 
lub immunologii  transfuzjologicznej z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 6 lit. h niniejszego rozdziału.” 

 
Pytanie 9 
RK Rozdział I ust. 24 lit. d tiret piąte oraz załącznik nr 3 pozycja 19 – czy Udzielający zamówienia dopuści w miejsce 
lekarza, specjalisty mikrobiologii lekarskiej (klinicznej) wykazanie przez oferenta diagnosty laboratoryjnego 
specjalisty mikrobiologii medycznej, posiadającego wieloletnie doświadczenie we współpracy z komitetami i 
zespołami ds. kontroli zakażeń szpitalnych, wieloletnie doświadczenie w pracy w szpitalu oraz doświadczenie w 
konsultowaniu wyników badań mikrobiologicznych dla pacjentów szpitalnych?  
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 10 
Załącznik 2a do RK – uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badań w następujących 
pozycjach z uwagi na bardzo małe ilości, jakie Udzielający zamówienie przewidział do zlecania: 

 NT pro-BNP (ICD-9: N24) 

 BNP (ICD-9: N34) 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik ww. badań w trybie pilnym 
do 1 godziny, jednocześnie Udzielający zamówienie modyfikuje treść załącznika nr 2 do regulaminu konkursu 
zwiększając ilość ww. badań. 

60 NT pro-BNP (ICD-9: N24) 1500 

61 BNP (ICD-9: N34) 100 

 
 
Pytanie 11 
Załącznik 2a do RK – prosimy także o usuniecie wpisów dotyczących czasu oczekiwania na wynik w trybie CITO 
dla następujących badań z uwagi na fakt, iż nie są to parametry ratujące życie a techniczny czas ich wykonania 
przekracza 30 minut: 

 CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo  (ICD-9: F26) 

 IgG1-4, zestaw podklas 

 P/c  przeciw akwaporynie 4 met. IIF 

 Glukagon 

 PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 12 
Załącznik nr 3 do RK poz. 6 – prosimy o potwierdzenie, że Udzielający zamówienia oczekuje od Wykonawcy 
wyłącznie opracowania i zabezpieczenia materiału z biopsji szpiku, wykonanej przez lekarza Udzielającego 
zamówienia. Wykonawca nie ma uprawnień do wykonywania tak inwazyjnych zabiegów jak biopsja szpiku. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie modyfikuje treść poz. 6 załącznika nr 3 do regulaminu konkursu, który otrzymuje 
brzmienie: 
„Zabezpieczenie pobranego materiału z biopsji szpiku i opracowanie wyniku mielogramu”. 
 
Pytanie 13 
Załącznik nr 6 do RK par. 1 ust. 1 pkt. 12 – prosimy o wskazanie miejsc oraz orientacyjnych terminów w jakich 
mają być pobierane badania okresowe poza siedzibą Udzielającego zamówienia. 
Odpowiedź: 



Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnie terminów oraz miejsc, ponieważ będzie to zależało od umów 
zawartych przez Udzielającego zamówienie na badania z zakresu medycyny pracy, jednocześnie Udzielający 
zamówienie informuje, iż są to zdarzenia występujące incydentalnie, ok. dwa razy w roku w odległości nie 
przekraczającej granicy województwa. 
 
Pytanie 14 
Załącznik nr 6 do RK par. 1 ust. 1 pkt. 13 – z uwagi na ilość zlecanych przez Udzielającego zamówienia badań w 
godzinach od 19:00 do 7:00 dyżury w laboratorium są pełnione przez jednego pracownika, i sytuacja konieczności 
transportowania przez niego materiału z izby przyjęć do laboratorium stwarzać może konieczność oderwania się 
pracownika od badań a co za tym idzie wydłuży się czas otrzymania wyniku, co w przypadku pacjentów IP jest 
kluczowe. Uprzejmie prosimy o ponowne rozważenie tego zapisu umowy i ewentualne usunięcie go. Zwiększenie 
obsady laboratorium w godzinach miedzy 19:00 a 7:00 o dodatkową osobę spowoduje znaczące zwiększenie 
kosztów związanych z personelem laboratorium a co za tym idzie również spowoduje wzrost kwoty oferty dla 
Udzielającego zamówienia. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie usuwa ww. zapis. 
 
Pytanie 15 
Proszę o uszczegółowienie czy w przypadku zapisu o Wykonaniu i wydaniu tzw.  wiarygodnego 
wyniku  grupy  krwi w  układzie ABO i  RhD oraz przeglądowego badania na  obecność przeciwciał 
odpornościowych w  trybie  PILNYM  w  ciągu maksymalnie 60  minut bierzemy pod uwagę wykonanie 1 
oznaczania z drugiej próbki krwi? W myśl 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, wiarygodnym wynikiem może być wyłącznie wynik 
grupy krwi oparty na dwóch oznaczeniach wykonanych z dwóch próbek krwi pobranych od tego samego pacjenta 
w różnym czasie. 
Odpowiedź: 
W przypadku zapisu o wykonaniu i wydaniu tzw wiarygodnego wyniku grupy krwi w układzie ABO i RhD oraz 
przeglądowego badania  na  obecność przeciwciał odpornościowych wymagane warunki  graniczne co do czasu 
w  trybie pilnym – 60 minut jak i w trybie normalnym – 2 godziny są następujące: 

– w  przypadku dostarczenia do pracowni immunologii/serologii transfuzjologicznej jednoczasowo 
dwóch próbek krwi pobranych od tego samego pacjenta w różnym czasie – czas od  ich dostarczenia, 

– w przypadku dostarczenia  do pracowni immunologii/serologii  transfuzjologicznej w różnym czasie  
dwóch  próbek krwi pobranych od tego samego pacjenta – czas od dostarczenia drugiej próbki, 

 
Pytanie 16 
Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń przeznaczonych na laboratorium wraz z pomieszczeniami 
wyznaczonymi na pracownię transfuzjologii i bank krwi.  
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie przekazuje rzut pomieszczeń laboratoriom, załącznik nr 1 do niniejszego 
zawiadomienia. 
 
Pytanie 17 
Prosimy o podanie nazwy i producenta systemu informatycznego HIS a także jaka firma zajmuje się jego 
serwisowaniem. Prosimy także o podanie informacji kontaktowych do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie 
tego systemu u zamawiającego i w firmie serwisującej. Podanie czy zamawiający posiada licencje niezbędne do 
wykonania integracji HL7. Czy zamawiający posiada router i łącze internetowe umożliwiające zestawienie 
połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją adresów SNAT. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie obecnie korzysta z systemu Eskulap V 1.2.33, jednakże istnieje możliwość zmiany 
systemu w okresie trwania umowy. 
Dostawca Konsultant IT Sp. z o.o. 
Jacek Andrzejewski, 52-58-26-355 informatycy@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 
Udzielający zamówienie  potwierdza integrację zgodną ze standardem HL7 oraz posiadanie licencji dla modułu 
HL7 systemu szpitalnego. 
Udzielający zamówienie  potwierdza, że posiada niezbędną infrastrukturę. 
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Pytanie 18 
Prosimy o określenie jaki odsetek badań był dotychczas wykonywany w trybie CITO. Jest to jeden z elementów 
kalkulacji cenowej. 
Odpowiedź: 
W ostatnich trzech miesiącach badania w trybie pilnym stanowiły ok 30% wykonanych badań. 
 
Pytanie 19 
Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie wykonania badań CITO zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną do 1 h w 
przypadku słabego wykrzepienia próbki.  
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienie dopuszcza wydłużenie badań w trybie pilnym zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną 
do  1 godziny w wyjątkowych przypadkach, m.in. w przypadku słabego wykrzepiania próbki; 
 
Pytanie 20 
Czy oznaczenie CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo  (ICD-9: F26) w trybie cito 0,5 h 
można przyjąć jako oczywistą pomyłkę? 
Odpowiedź: 
Oznaczenie CMV DNA  w  moczu met. PCR należy  przyjąć  jako  pomyłkę. 

 
Pytanie 21 
Uszczegółowienie co zamawiający rozumie przez Wykonanie badania ogólnego płynu mózgowo-rdzeniowego. 
Czy w przypadku badań biochemicznych będzie pobrana dodatkowa probówka PMR poza 1,5 ml podstawowego. 
Odpowiedź: 
Przez wykonanie badania ogólnego płynu mózgowo-rdzeniowego  Udzielający zamówienie rozumie: 
określenie: wyglądu płynu (barwa, przejrzystość), wyglądu po odwirowaniu, cytozy (z rozbiciem na granulocyty 
segmentowane, limfocyty, erytrocyty świeże, erytrocyty wyługowane), ilościowo  białka, glukozy i chlorków. 
Z reguły dostarcza się do badania większe niż 1,5 ml objętości płynu  mózgowo-rdzeniowego w większej ilości 
probówek do badania, objętość minimalna 1,5 ml płynu dotyczy  sytuacji rzadkich, podyktowanych trudną 
sytuacją kliniczną pacjenta i trudnymi warunkami pobrania. 
Udzielający zamówienie modyfikuje treść załącznika nr 2a do RKO poprzez określenie czasu wykonania ww. w 
trybie pilnym na 1,5 godziny. 

 
Pytanie 22 
Prosimy o potwierdzenie wykonania badań ANA1, ANA2, ANA3 z surowicy jako materiału zalecanego, a nie z 
PPJ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza wykonanie badań ANA1, ANA2, ANA 3 z surowicy jako materiału zalecanego. 
 
Pytanie 23 
Prosimy o uszczegółowienie badań 

Badanie epidemiologiczne (ICD-9: 91.831)   

PMR - latex   

Antybiogram mikrobiologiczny 1   

Antybiogram mikrobiologiczny 6   

Identyfikacja bakterii 1   

Identyfikacja bakterii 4   

Identyfikacja bakterii 5   

Identyfikacja bakterii   

Test obciążenia żelazem (ICD-9: O95)  

Odpowiedź: 



1. Badanie epidemiologiczne (ICD-9: 91.831) – Udzielający zamówienie wykreśla tą pozycję. 
2. PMR – latex – Udzielający zamówienie wykreśla tą pozycję. 
3. Antybiogram mikrobiologiczny 1; Antybiogram mikrobiologiczny 6 –  „antybiogram mikrobiologiczny” - 

wynik oceny lekowrażliwości drobnoustroju oceniony zgodnie z aktualnie  obowiązującymi zaleceniami 
EUCAST. W  miejsce „antybiogram mikrobiologiczny” i  „antybiogram mikrobiologiczny 6” wpisuje się 
„antybiogram mikrobiologiczny”. 

4. „identyfikacja bakterii” - identyfikacja drobnoustroju do  gatunku. W miejsce „Indentyfikacja bakterii 
1”, „Indentyfikacja bakterii 4”, „Indentyfikacja bakterii 5” i „Indentyfikacja bakterii ” wpisuje się 
„Indentyfikacja bakterii ” . 

5. „test obciążenia żelazem” - oznaczenie stężenia żelaza w  surowicy po 30, 60, 120, 180 i 360 minutach 
od przyjęcia przez pacjenta doustnie 1 g. siarczanu żelazawego 

 
Pytanie 24 
Jakie badania wykonywane są w ramach badań profilaktycznych oraz na rzecz Rejonowej Komisji Lekarskiej 
MSWiA 
Odpowiedź: 
Morfologia, mocz badanie ogólne, glukoza, bilirubina, Aspat, Alat, Kreatynina, cholesterol całkowity, 
trójglicerydy, Hbs, antyHCV, antyHIV 
 
Pytanie 25 
Czy brak opłaty za badanie w przypadku skrzepu w próbce krwi dotyczy skrzepu wykrytego przed wykonaniem 
badania czy po wykonaniu badania na analizatorze. 
Odpowiedź: 
W obu przypadkach. 
 

 
Udzielający zamówienie informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 11.07.2018 r. do godz. 08:30. 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.07.2018 r. o godz. 09:00. 
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