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D/DKR/PK/AA/748/2022                           Warszawa, 22.062022r. 
 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 
konkursowego 

 

Dotyczy: postępowania w trybie konkursu ofert, nr sprawy KO/CZD/45/22 na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Instytutu „Pomnik – 
Centrum Zdrowia Dziecka” 6 pakietów. 
 
Pytania dotyczące Ogłoszenia: 
W związku z art. 13 Ogłoszenia zwrócono się do Udzielającego Zamówienie o wyjaśnienie treści Ogłoszenia 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów IPCZD: 

 

Pytanie nr 1 
W celu spełnienia wymogu art. 27 ust 4 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej prosimy o dodanie w umowie 
zapisów dotyczących określenia sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących w 
szczególności miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie. 
 
Odpowiedź Udzielającego zamówienia: 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę istotnych postanowień umowy poprzez dodanie w §2 
ust.21 określającego sposób organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących miejsca, dni i 
godzin udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie. 
 
§2 ust. 21: 
Badania będą wykonywane w ………………………………………………… (należy wpisać adres siedziby Przyjmującego 
zamówienie) lub innych pomieszczeniach należących do niego ……………………………………………………….(należy 
wymienić adresy siedziby) w dniach i godzinach pracy jednostki…………………………………………………….(należy 
wypisać harmonogram pracy jednostki) 
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Pytanie nr 2 
W celu spełnienia wymogu art. 27 ust 4 pkt. 8 ustawy o działalności leczniczej prosimy o określenie w §5 
ust.2 szczególnych okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. 
 
Odpowiedź udzielającego Zamówienia: 
Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na określenie w §5 ust.2 szczególnych okoliczności 
uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. §5 ust.2 zostanie usunięty. 
 
Było: 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 1.07.2022 i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024r., z zastrzeżeniem 
postanowień umownych wykraczających poza ten okres. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Ponadto umowa ulega rozwiązaniu: 
a) z upływem czasu, na który została zawarta, 
b) na skutek wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Udzielającego zamówienie  
w przypadku rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień niniejszej 
umowy przez co rozumie się w szczególności: 

a. naruszenia przez Przyjmującego zamówienie przepisów dotyczących udzielania świadczeń    zdrowotnych, 
b. powtarzających się błędów w wynikach badań będących Przedmiotem umowy lub też powtarzającego się 
opóźnienia w wykonaniu tych badań.  

4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Jest: 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 1.07.2022 i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024r., z zastrzeżeniem 
postanowień umownych wykraczających poza ten okres. 
2. Umowa ulega rozwiązaniu: 

a) z upływem czasu, na który została zawarta, 
b) na skutek wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Udzielającego zamówienie  
w przypadku rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień niniejszej 
umowy przez co rozumie się w szczególności: 

c. naruszenia przez Przyjmującego zamówienie przepisów dotyczących udzielania świadczeń    zdrowotnych, 
d. powtarzających się błędów w wynikach badań będących Przedmiotem umowy lub też powtarzającego się 
opóźnienia w wykonaniu tych badań.  
3.Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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Pytanie nr 3: 
W celu spełnienia wymogu art. 27 ust 4 pkt. 9 ustawy o działalności leczniczej prosimy o dodanie w umowie 
zapisów dotyczących zobowiązania Zleceniobiorcy do prowadzenia określonej w sprawozdawczości 
statystycznej. 
 
Odpowiedź  udzielającego Zamówienia: 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę istotnych postanowień umowy poprzez dodanie w §2 
ust.22 zobowiązującego Zleceniobiorcę do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej. 
 
§2 ust. 22: 
„Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej 
zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 §27 ust. 4 pkt 9 ( tekst jednolity Dz.U. z 
2022r., poz 633) 
 
 
Pytanie nr 4: 
Czy w §2 ust.16 jest odesłanie do ust.9, czy nie powinno się odnosić do ust.8? 
 
Odpowiedź udzielającego Zamówienia: 
Z powodu oczywistej omyłki pisarskiej nastąpił błąd w podaniu numeru ustępu. §2 ust.16 odnosi się do 
ust.8. 
 
Pytanie nr 5: 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie istotnych postanowień umowy z §7 ust.1-3. Oferent jest ubezpieczony 
i godzi się oczywiście na ponoszenie odpowiedzialności, ale na zasadach ogólnych, w zakresie wynikających 
z kodeksu cywilnego. Czy celem tych postanowień nie jest rozszerzenie odpowiedzialności, a jedynie 
potwierdzenie jej zakresu? Z uwagi na fakt, że postanowienia te mogą zostać odczytane inaczej proszę o ich 
wykreślenie lub zastąpienie wskazaniem, że przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za 
wyrządzone szkody w zakresie określonym w kodeksie cywilnym. 
 
Odpowiedź udzielającego Zamówienia: 
Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie z §7 ust.1-3. 
 
 
Pytanie nr 6: 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z istotnych postanowień umowy zapisów §7  ust.4 a) lub zmniejszenie 
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wysokości kar umownych i/lub opóźnienie momentu naliczania kary np. gdy opóźnienie wynosi co najmniej 
2 dni robocze. 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienia: 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę zapisów w istotnych postanowieniach umowy §7  ust.4 a).  
Było: 
„W przypadku nieterminowego wykonania umowy kara umowna za opóźnienie w realizacji przedmiotu 
umowy będzie naliczana w wysokości 20% wartości brutto zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
lecz nie więcej niż 200% wartości brutto zlecenia, którego dotyczy opóźnienie realizacji.” 
 
Jest: 
„W przypadku nieterminowego wykonania umowy kara umowna za opóźnienie w realizacji przedmiotu 
umowy będzie naliczana w wysokości 10% wartości brutto zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
lecz nie więcej niż 100% wartości brutto zlecenia, którego dotyczy opóźnienie realizacji” 
 
Pytanie nr 7: 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z istotnych postanowień umowy części zapisów §7 ust.4 b) 
pozostawiając jedynie zapis o obowiązku pokrycia kosztu ponownego wykonania badania w przypadku 
nienależytego wykonania badania. 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienie: 
Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na wykreślenie z istotnych postanowień umowy części zapisów 
§7 ust.4 b). 
 
Pytanie nr 8: 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do §7 ust.4 c) zapisu dotyczącego uprzedniego obowiązku 
wezwania Przyjmującego zamówienie przed naliczeniem kar do wykonania tego obowiązku w terminie 3 
dni. 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienie: 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na wprowadzenie do §7 ust.4 c) zapisu dotyczącego uprzedniego 
obowiązku wezwania Przyjmującego zamówienie  przed naliczeniem kar do wykonania tego obowiązku w 
terminie 3 dni. 
Było: 
 „W wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niewykazania umowy w Portalu SZOI, o którym mowa w 
§2 ust. 20.” 
 
Jest: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr hab. n. med. Bożenna Dembowska- 
Bagińska 
Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych  
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
Al. Dzieci Polskich 20, 
04-730 Warszawa 
www.czd.pl 

tel. +48 22 815 16 02 
fax +48 22 815 15 12 
e-mail: dyr.kliniczny@ipczd.pl  
 

„W wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niewykazania umowy w Portalu SZOI, o którym mowa w 
§2 ust. 20, po wezwaniu Przyjmującego zamówienie do wykonania obowiązku w ciągu 3 dni” 
 
 
Pytanie nr 9: 
Ad §2 ust.4, W formularzu asortymentowo-cenowym brak jest miejsca na wpisanie/określenie terminu 
wykonania badania. W którym miejscu oferent może umieścić informację o czasie oczekiwania na wynik i  
metodzie oznaczeń? 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienie: 
Udzielający Zamówienia dopuszcza złożenie oświadczenia zawierającego informację o czasie oczekiwania na 
wynik badania oraz o zastosowanej metodzie wykonania oznaczenia. 
 
Pytanie nr 10: 
Ad. §2 ust.11. Czy Udzielający zamówienie dopuści możliwość przesyłania wyników badań listem 
poleconym? 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienie: 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na wysyłanie wyników badań listem poleconym. 
 
Pytanie nr 11: 
Ad. §3 ust.2. Czy Udzielający Zamówienie dopuści możliwość wzrostu cen jednostkowych od pierwszego 
dnia drugiego roku obowiązywania umowy o wskaźnik cen i towarów usług opublikowany przez Prezesa 
GUS w Monitorze Polskim? 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienie: 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §3 ust. 2. 
Było: 
„Ceny jednostkowe badań, wskazane w załączniku nr 1 do Umowy, nie ulegną zwiększeniu przez cały okres 
obowiązywania niniejszej umowy.” 
 
Jest: 
„Ceny jednostkowe badań wskazane w załączniku nr 1 do Umowy, mogą ulec zmianie od pierwszego dnia 
drugiego roku obowiązywania umowy o wskaźnik cen i towarów usług opublikowany przez Prezesa GUS w 
Monitorze Polskim” 
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Pytanie nr 12: 
Ad §3 ust.7 Czy Udzielający Zamówienie dopuści możliwość skrócenia terminu zapłaty, o którym mowa w 
§3 ust.7 do 30 dni? 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienie: 
Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na skrócenie terminu zapłaty o którym mowa w §3 ust.7. 
 
Pytanie nr 13: 
Ad §7 ust.4. pkt. a. Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 20 
do 10%, oraz z 200 do 100%? 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienia: 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę na zmianę zapisów w istotnych postanowień umowy §7  
 
ust.4 a).  
Było: 
„W przypadku nieterminowego wykonania umowy kara umowna za opóźnienie w realizacji przedmiotu 
umowy będzie naliczana w wysokości 20% wartości brutto zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
lecz nie więcej niż 200% wartości brutto zlecenia, którego dotyczy opóźnienie realizacji.” 
 
Jest: 
„W przypadku nieterminowego wykonania umowy kara umowna za opóźnienie w realizacji przedmiotu 
umowy będzie naliczana w wysokości 10% wartości brutto zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
lecz nie więcej niż 100% wartości brutto zlecenia, którego dotyczy opóźnienie realizacji” 
 
 
Pytanie nr 14: 
§2 ust. 16 – o jakim rejestrze mowa? W ust. 9 nie ma zapisu dotyczącego rejestru. 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienia: 
Odpowiedź na pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie 4. 
 
Pytanie nr 15: 
1. § 7 pkt 4 powinien otrzymać brzmienie: „Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu 
zamówienia kary umowne: 
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 w przypadku nieterminowego wykonania umowy kara umowna za opóźnienie w realizacji 
przedmiotu umowy będzie naliczana w wysokości 5% wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz 
nie więcej niż 200% wartości brutto zlecenia, którego dotyczy opóźnienie realizacji. 
 w wysokości 20% ceny jednostkowej kwoty brutto każdego badania (wymienionych w załączniku nr 1) za 

nienależycie wykonane badanie. W każdym wskazanym przypadku Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany będzie pokryć koszty powtórnego wykonania badania”. 

 
Odpowiedź udzielającego zamówienia: 
Treść paragrafu w nowym brzmieniu została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 13. 
 
Pytanie nr 15: 
Prosimy o dopuszczenie możliwości realizowania badania QuantiFeron w należącym do Oferenta 
Regionalnym Referencyjnym Laboratorium Prątka Diagnostyka mieszczącym się w Dolnośląskim Centrum 
Chorób Płuc we Wrocławiu.  
Jednocześnie zapewniamy, że sieć kurierska Diagnostyki dostarczać będzie materiał do badania  z Warszawy 
do Wrocławia w kolejnym dniu roboczym. 
 
Odpowiedź udzielającego zamówienia: 
Udzielający nie wyraża zgody na realizację badania w laboratorium oddalonym od udzielającego 
zamówienie w odległości powyżej 60 kilometrów. Jednym z kryteriów niezbędnych do wzięcia udziału w 
postępowaniu jest posiadanie siedziby w promieniu 60 kilometrów od Udzielającego zamówienia. 
 
 
 

 
 

 

…………………………………………………………………  

 (podpis Udzielającego Zamówienie lub osoby upoważnionej 
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