
 

Pismo nr 1/ODP/PROJEKT 5.4.2      Puck, 20-08-2018 

 
Do Wszystkich Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579 , z późn. zm.) na usługi 
medyczne ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02-08-2018. pod 
numerem 598543-N-2018. 
 

Szanowni Państwo, 
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść zadanego pytania do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, 
nadesłanych do Zamawiającego w dniu 02-08-2018r. 
 

 

1. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” – część I zamówienia 
 

Pytanie 1 

Dotyczy: Punkt 2 Rejestracja wizyt 

Wykonawca zapewni zintegrowany, elektroniczny system rejestracji wizyt lekarskich (m.in. 

możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, przypominanie drogą elektroniczną, np. 

sms-ami lub e-mailami o wizytach) dostępnych we wszystkich placówkach. 

Część I Zamówienia dotyczy badań laboratoryjnych, które nie są wizytami lekarskimi. Do 

wykonania badań laboratoryjnych w punktach pobrań nie ma konieczności rezerwowania 

terminów wizyt, pacjenci są obsługiwani „na bieżąco” zgodnie z kolejnością przybycia do 

placówki. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu i uwzględnienie w Załączniku nr 7 do 

SIWZ pkt. 3. 

Odpowiedź: zamysł pytania o rejestracje był taki, aby pracownicy, którzy nie będą mogli 

stawić się na pobór próbek w wyznaczonych terminach mogli zostać obsłużeni w 

laboratorium po za kolejnością po wcześniejszym zgłoszeniu. 

Pytanie 2 

Dotyczy: Punkt 3 Dokumentacja lekarska 

Wykonawca posiada zintegrowany, elektroniczny system obsługi dokumentacji pacjenta 

(m.in. historia chorób pacjentów, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz 

stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, inne ważne 

informacje o pacjencie) dostępny we wszystkich placówkach wykonawcy 



 

Podobnie jak w Pytaniu 1, zapis nie powinien dotyczyć laboratorium medycznego. Proszę o 

doprecyzowanie tego zapisu i uwzględnienie w Załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 4 

Odpowiedź:  Punkt został poprawiony. System obsługi klienta musi zawierać jedynie 

wyniki badań laboratoryjnych. Chodzi o dostęp do wyników w dowolnym czasie. 

Pytanie 3 

Dotyczy: Punkt 5  

Wykonawca zapewni pobranie próbek w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

a) Proszę o wskazanie lokalizacji, w których Wykonawca ma zapewnić pobranie 
próbek oraz szacunkową liczbę osób do pobrania w danej lokalizacji. 
 
Odpowiedź:  

1. Urząd Miasta Puck - 44 osoby 
2. Urząd Gminy Puck - 53 osoby 
3. Urząd Miasta Władysławowo - 80 osób 
4. Szkoła podstawowa Pozytywne Inicjatywy w Pucku 
5. Gimnazjum Pozytywne Inicjatywy w Pucku 
6. Liceum służb mundurowych Pozytywne Inicjatywy w Pucku 
7. Technikum Informatyczne Pozytywne Inicjatywy w Pucku 
8. Szkoła Podstawowa Gdańsk Kokoszki - 98 osób 

 
Pozycja 4-7 łącznie 42 osoby. 

 
b) Czy w jednej lokalizacji Zamawiający przewiduje więcej niż jeden termin pobierania 

próbek? Jeśli tak to proszę o wskazanie ilości wizyt w danej lokalizacji. 
 
Odpowiedź: Ilość wizyt uzależniona jest od Wykonawcy. 
 
 

c) Czy harmonogram pobierania próbek w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego zostanie narzucony przez Zamawiającego czy będzie ustalany przez 
obie strony? 
 
Odpowiedź: Wszystkie badania muszą być zrealizowane w miesiącu wrześniu. 
Dokładniejszy harmonogram będzie ustalony przez obie strony. 

 

2. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ „Wykaz oferowanych usług” 
 

Pytanie 4 

Dotyczy: Punkt 7 

Nielimitowane badania diagnostyki obrazowej i czynnościowej, w tym m.in.: 

a) badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, 



 

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy punkt ten wchodzi w zakres części I Zamówienia 

dotyczącej badań laboratoryjnych czy został wpisany omyłkowo? 

Odpowiedź:  Punkt poprawiono i nie wchodzi w zakres części I. Wprowadzono oddzielną 

dodatkową część IV zamówienia. 

 

3. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz Oferty” 
 

Pytanie 5 

Dotyczy: Punkt 1.1 

Zamawiający oczekuje podania ceny pakietu badań dla jednej osoby. 

Czy każda osoba będzie miała zlecony ten sam pakiet badań?  

Odpowiedź: Wszyscy uczestnicy będą mieli zlecony ten sam pakiet badań z wyjątkiem 

mężczyzn 50+, dla których przewidziano dodatkowo badanie PSA całkowity. (ok. 60 

mężczyzn) 

 

Czy w skład każdego pakietu badań wchodzą wszystkie badania wymienione Załączniku nr 

1 do SIWZ, Część I Zamówienia, pkt 4? 

Odpowiedź: W skład pakietów wchodzą wszystkie badania z wyjątkiem PSA całkowity, na 

który skierowani zostaną mężczyźni powyżej 50 roku życia. Pkt 4 zmieniono. 

 

4. Dotyczy Rozdziału IV SIWZ, podrozdział I, pkt 1 
 

Pytanie 6 

Dla części I zamówienia, Zamawiający wymaga od Oferenta, aby „W okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej dwie usługi 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające m.in. na 

świadczeniu usług medycyny pracy dla Zamawiającego (Pracodawcy), którego liczba 

pracowników obejmuje, co najmniej 30 osób;” 

 



 

a) Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent świadczył usługi medycyny pracy (w tym 
przypadku wykonywanie badań laboratoryjnych) bezpośrednio dla Pracodawcy? 
 

Odpowiedź: Tak, zależy nam na wskazaniu czy Oferent przeprowadzał już badania w 

przedsiębiorstwach i pobierał próbki w innym miejscu niż laboratorium. 

b) Czy Zamawiający dopuści do udziały w postepowaniu Oferenta, który wykonuje 
badania laboratoryjne dla podmiotu medycznego, który świadczy usługi medycyny 
pracy dla Pracodawcy? 
 
Odpowiedź: TAK 

 

 

 

 


