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Znak postępowania A.I.271-5/11

Dotyczy: konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych, najem lokalu, dzierżawa wyposażenia i
sprzętu laboratoryjnego

PYTANIA I ODPOWIEDZI
ZMIANY W WARUNKACH KONKURSU I UMOWIE

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do Zamawiającego. Zamawiający publikuje
oryginalną treść zapytań oraz udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
 SWKO Warunki udziału – rozdział 8 punkt 8.6

a) Czy planowani do przejęcia pracownicy są objęci układem zbiorowym czy regulaminem
pracy i wynagrodzenia ?

Odpowiedź:
Przejmowani pracownicy objęci są Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania

b) Czy podane wynagrodzenie obejmuje również dodatki wynikające z organizacji pracy
(świąteczne, nocne, dyżury)

Odpowiedź:
Podane wynagrodzenie obejmuje również dodatki, o których mowa w pytaniu

c) Prosimy o podanie rodzaju umów zawartych z pracownikami wymienionymi w SWKO –
umowa, o pracę, umowa zlecenie, czas określony, nieokreślony.

Odpowiedź:
Wszyscy pracownicy mają umowę o pracę na czas nieokreślony.

Pytanie nr 2:
Załącznik nr 2 do SWKO punkt 7- prosimy o zmianę niewłaściwej podstawy prawnej
ubezpieczenia OC, gdyż podana podstawa dotyczy ubezpieczenia świadczeniodawcy, którym w
przedmiotowym konkursie jest Zamawiający a nie świadczeniobiorcy. Właściwa podstawa prawna
w przedmiotowym konkursie ofert to Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego
zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U.2004.283.2825).

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się z przedstawioną opinią dokonuje odpowiedniej modyfikacji w załączniku
nr 2.

Pytanie nr 3:
Załącznik nr 3 do SWKO- projekt umowy:

a) § 4 ust. 5 – prosimy o modyfikację zapisu w tym ustępie na następujący: „Wartość
dokonanych przez Wykonawcę nakładów modernizacyjnych nie podlega zwrotowi przez



Zamawiającego z wyłączeniem sytuacji w których niniejsza umowa zostanie rozwiązana z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Przyjmującemu
zamówienie przysługuje zwrot poniesionych niezamortyzowanych kosztów nakładów
modernizacyjnych.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę dokonuje odpowiedniej modyfikacji.

b) § 4 ust. 16 – prosimy o przedstawienie listy zobowiązań ze stosunków pracy określonych w
tym ustępie oraz przyczyn, dla których odpowiedzialność za nie ma być ponoszona
solidarnie przez Zamawiającego i Przyjmującego zamówienie.

Odpowiedź:
Na dzień dzisiejszy nie ma takich zobowiązań. Odpowiedzialność solidarna wynika z art. 23 [1]
ust. 2 Kodeksu Pracy.

c) § 5 ust. 4 a i c – prosimy o wyjaśnienie skąd wzięta jest wysokość opłat w tych punktach –
70 % i 2,3 % kosztów

Odpowiedź:
Wysokość opłat wynika z podziału kosztów stosowanych w Krakowskim Centrum Rehabilitacji

d) § 6 ust. 6 – prosimy o zmianę brzmienia zapisu na następującą: „Wykonawca oświadcza, że
jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT (*odpowiednie skreślić)

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę dokonuje odpowiedniej modyfikacji.

e) § 6 – proponujemy dodanie następującego ustępu: „Ceny jednostkowe usług mogą ulec
zmianie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany
przez GUS lub w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT na komponenty
kosztowe, jeżeli zmiana ta wpływać będzie na wysokość cen jednostkowych usług. Pierwsza
waloryzacja może nastąpić z dniem ...................................... W przypadku zmiany cen
jednostkowych usług ze względu na zmianę obowiązujących stawek podatku VAT dla
komponentów kosztowych, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poinformować o tym
fakcie Zamawiającego pisemnie, na miesiąc przed wprowadzeniem zmian. Za zachowanie
formy pisemnej uważa się również przesłanie jej faxem lub e-mailem, a taka zmiana cen nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga odrębnych aneksów. W przypadku obciążenia
podatkiem VAT usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, ceny jednostkowe tych
usług zostają podwyższone o obowiązującą stawkę VAT z chwilą jej wprowadzenia bez
konieczności odrębnego informowania o tym fakcie Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu o takiej treści.

f) § 8 ust. 2 – prosimy o zmianę niewłaściwej podstawy prawnej ubezpieczenia OC, gdyż
podana podstawa dotyczy ubezpieczenia świadczeniodawcy, którym w przedmiotowym
konkursie jest Zamawiający a nie świadczeniobiorcy. Właściwa podstawa prawna w
przedmiotowym konkursie ofert to Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U.2004.283.2825).

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji.

g) § 10 ust. 4 i 5 – prosimy o precyzyjne określenie definicji „niewłaściwej jakości
wykonywania  usługi” oraz „nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z
niniejszej umowy”

Odpowiedź:



Niewłaściwe i nienależyte należy interpretować zgodnie z art. 471 i art. 472 Kodeksu
Cywilnego.

h) § 15 ust. 2 – prosimy o zmianę brzmienia tego ustępu na następujący: „Zmiany treści
umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w umowie z zastrzeżeniem zapisów § 6”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:
Załącznik nr 4 do SWKO – Prosimy o wyjaśnienie dotyczące badań:
a) Poz. 28 – FA – o jakie badanie chodzi ? Odp.: Chodzi o fosfatazę alkaliczną
b) Poz. 30 – Depokinochrono – o jakie badanie chodzi ? Odp.: Chodzi o kwa walproinowy
c) Poz. 31- HIV 1 i 2 III Gen. – czy Zamawiający dopuszcza zmianę na test IV generacji

pozwalający na otrzymanie bardziej wiarygodnych wyników ? Odp.: Zamawiający
dopuszcza.

d) Poz. 38 – OWA- o jakie badanie chodzi ? Odp.: Chodzi o odczyn Wassermana
e) Poz. 50 – Borelioza – w jakich klasach mają być oznaczone przeciwciała ? Odp.: w klasie

IgG i IgM
f) Poz. 54 – morfologia krwi – 3 diff czy 5 diff ? Odp.: 3 diff
g) Poz. 77 – Troponina T- czy Zamawiający dopuści zmianę oznaczenia troponiny T na

troponinę I ? Odp.: Zamawiający dopuszcza.
h) Poz. 90 – Badania konsultacyjne – o jakie badania chodzi ? Odp.: Chodzi o badania

konsultacyjne w RCKiK (serologia)

Pytanie nr  5:
Załącznik nr 5 do SWKO – Czy pomieszczenia do wynajmu posiadają aktualną, pozytywną
opinię właściwego Inspektora Sanitarnego w zakresie spełnienia przez pomieszczenia
wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2006,213,1568 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne
laboratorium diagnostyczne (Dz. U.2004,43,408 z późn.zm)? Jeżeli tak prosimy o
przedstawienie kopii tego dokumentu.
Odpowiedź:
Laboratorium Krakowskiego Centrum Rehabilitacji zostało wpisane do rejestru ZOZ na
podstawie pozytywnej opinii właściwego Inspektora Sanitarnego w roku 1997. Zamawiający
nie posiada w swojej siedzibie egzemplarza tej opinii.

Pytanie 6:
Załącznik nr 6 do SWKO – prosimy o podanie roku produkcji wszystkich urządzeń i aparatów
przeznaczonych do dzierżawy oraz potwierdzenie, że spełniają one wymogi Ustawy z dnia 20
maja 2010 r. w sprawie wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, nr 107, poz. 679) – czyli czy
zostały dopuszczone do obrotu na terenie UE (posiadania certyfikatu CE) ?
Odpowiedź:
Wszystkie urządzenia na dzień ich zakupu spełniały wymagania dotyczące wyrobów
medycznych są one na bieżąco serwisowane i posiadają paszporty techniczne.
Daty nabycia:
1. Chłodziarko – zamrażarka POLAR wymiary 144x60x60 (1997 rok)
2. Lodówka ZANUSSI ilość 2 (1997 rok)
3. Spektrofotometr MARCEL S 330 PRO (1996 rok)
4. Mikroskop PZO Biolar (1996 rok)



5. Wirówka stołowa ilość 2 szt. (1997 rok)
6. Koagulometr Coag Chrom 3003 BioKsel, wymiary 45x33x12 (1997 rok)
7. Analizator hematologiczny HTL Hemocell (1997 rok)
8. Komora cieplna CL 65, Elkon, 65 m3, masa 45 kg, 800 W, 54x66x55 (1994 rok)

Pytanie nr 7:
Zwracamy się z prośbą o przesłanie regulaminu pracy, wynagrodzenia i funduszu świadczeń
socjalnych.
Odpowiedź:
Wszystkie wskazane w pytaniu regulaminy są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami dokonuje odpowiednich zmian w
Warunkach konkursu oraz we wzorze umowy. Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji
punktu 8.7 Warunków na następującą:

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 60 dni od podpisania umowy we własnym zakresie i na
swój koszt doposażyć oraz przystosować wynajmowane laboratorium, tak aby spełniało ono wymogi
medycznego laboratorium diagnostycznego określone przepisami prawa a Wykonawca był w stanie
wykonywać badania wskazane w załączniku nr 4. Zamawiający ma tutaj w szczególności na myśli:
pozytywną opinię sanepidu oraz wpis w rejestrze ZOZ.
W okresie przystosowywania laboratorium Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobowo
przez siedem dni w tygodniu dostęp do badań laboratoryjnych, o których mowa w załączniku nr 4 na
terenie miasta Krakowa. Materiał do badania Wykonawca odbierać będzie z siedziby
Zamawiającego na każde jego wezwanie. Wyniki badań powinny być przekazane w możliwie
najkrótszym czasie.

    W  związku  z  tą zmianą Zamawiający  dokonuje  zmiany  w  treści  umowy  w  §  4  ust.  7  na
następującą:
W okresie przystosowywania laboratorium, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
całodobowo przez siedem dni w tygodniu dostęp do badań laboratoryjnych, o których mowa w załączniku nr
1 na terenie miasta Krakowa. Materiał do badania Wykonawca odbierać będzie z siedziby Zamawiającego
na każde jego wezwanie. Wyniki badań powinny być przekazane w możliwie najkrótszym czasie.

W związku z wprowadzonymi zmianami załącznik nr 2 zostaje zastąpiony „załącznikiem nr 2
Poprawiony” a załącznik nr 3 wzór umowy zostaje zastąpiony „załącznikiem nr 3 – wzór umowy
poprawiony”

Z poważaniem

Dyrektor Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
Mgr Teresa Zalewińska – Cieślik


