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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                 

              im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie 

NIP 567-15-32-011  Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala; 

(023) 662 39 89 - sekretariat 

Fax. (0 23) 662 32 14 

                                                                                e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl  

                                                                                                                                                                       ISO 9001:2008                                                                                                     

 FZP.42.4.2018                                          Płońsk, dn. 13.11.2018 r. 

  

 

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą 

teleradiologii 

WYJAŚNIENIE TREŚCI / ZMIANA TREŚCI SWKO NR 1 

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców oraz zmienia treść SWKO. 

       

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert podmiot, który świadczy usługi opisów badań pilnych w trybie 

dyżurowym tj. w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 7:00 dnia następnego; w weekendy i święta 24 

godz./dobę.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza podmiot, który świadczy usługi opisów badań pilnych w trybie dyżurowym tj. w dni 

powszednie w godzinach od 15:00 do 7:00 dnia następnego; w weekendy i święta 24 godz./dobę.  

 

Pytanie nr 2 

W formularzu ofertowym, załącznik nr 1 brak jest typu badania – politrauma. Czy Zamawiający przewiduje 

taką pozycję w cenniku badań. Prosimy o jej dopisanie.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający w Formularzu oferty dodaje pozycję z badaniem politrauma. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań obsady lekarskiej 2 lekarzy ze stopniem dr hab. lub prof. 

na rzecz 4 lekarzy ze stopniem doktora do celów ewentualnych konsultacji trudnych przypadków? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia stacji roboczej (tj. komputer, monitor, drukarka)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga dostarczenia stacji roboczej zawierającej komputer, monitor oraz skaner. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający może podać szacunkową liczbę badań wykonanych miesięcznie (TK pilne, TK nagle, TK 

planowe)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Szacunkowa ilość badań wykonywanych miesięcznie: 

- Badanie w trybie CITO: 100 szt. 

- Badanie w trybie pilnym: 30 szt. 

- Badanie w trybie planowym: 70 szt. 

 

Pytanie nr 5 

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Opisu przedmiotu zamówienia, punkt 1: 

Wykonawca realizował będzie zlecone opisy badań wg kolejności ich przyjmowania. Opisy badań będą 

wykonywane i wysyłane w terminie: 

- opis zwykły planowy w ciągu 168 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy. 

- opis w trybie nagłym w ciągu 24 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy, jednak nie 

później niż do godz. 15:00 dnia następnego. 

- opis w trybie CITO w ciągu 2 godziny od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy. 

Z doświadczenia wiemy, iż pacjenci są umawiani na odbiór wyników po 7. dniach od wykonania badania, więc 

wymóg wykonania opisu w ciągu 48 godzin jest nieuzasadniony. Opis w trybie nagłym w ciągu 6 godzin od 

przesłania również nie jest uzasadniony – krótki czas opisu dotyczy tylko badań cito. Badania szpitalne są 

potrzebne w ciągu 24 godzin od wykonania w celu szybkiej diagnostyki pacjentów szpitalnych, więc taki czas 

jest w pełni uzasadniony. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia treść SWKO w sposób następujący: 

Rozdz. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca realizował będzie zlecone opisy badań wg kolejności ich przyjmowania. Opisy badań będą 

wykonywane i wysyłane w terminie: 

- opis zwykły planowy w ciągu 100 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy. 

- opis w trybie nagłym w ciągu 24 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy, jednak nie  

  później niż do godz. 15:00 dnia następnego. 

- opis w trybie CITO w ciągu 2 godziny od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 6 

Czy zamawiający wyrazi usunięcie z umowy, par. 8 punkt 5: 

5.  Kary umowne: 

1) W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto. 

2) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio z faktur VAT dotyczących  

     realizacji przedmiotu umowy. 

 

Do przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zleceniodawca jest w stanie zakwalifikować w zasadzie wszystko, 

co może skutkować zerwaniem umowy, łącznie z rozwiązaniem umowy przez Wykonawcę. 

 

Ponadto uprzejmie informuję, iż dokumenty lekarzy zatrudnionych przez naszą spółkę i wykonujących opisy 

badań nie zostaną dostarczone, ze względu na RODO. Zleceniobiorcą jest podmiot medyczny, a nie lekarze. 

Jeśli zlecacie Państwo roboty remontowo-budowlane, nie wymagacie Państwo dostarczenia zaświadczeń  

o ukończeniu kursów czy szkół przez pracowników takiej firmy. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na 

niedostarczenie w/w dokumentów – proszę o informację. Wyrażam zgodę na dostarczenie listy lekarzy wraz 

datą uzyskania dyplomu lekarza specjalisty jako poświadczenie kwalifikacji lekarzy. Ponadto w naszym zespole 

pracuje 75 lekarzy – wydruk wszystkich dokumentów oznaczałby konieczność przesłania około 350 stron 

dokumentów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z umowy par. 8 punkt 5. Zamawiający wyraża zgodę na 

dostarczenie dostarczenie wykazu osób udzielających świadczenia zdrowotne wraz z datą uzyskania dyplomu 

jako poświadczenie kwalifikacji. 

 

Pytanie nr 7 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem lekarzy radiologów czy Zamawiający zgodzi się na opisywanie 

badań przez lekarzy będących na 5 roku specjalizacji posiadających 4 letnie doświadczenie w opisywaniu badań 

TK oraz alternatywnie do konsultacji przypadków trudnych medycznie zamiast 2 lekarzy z tytułem naukowym 

dr hab. lub prof. Proponujemy 4 lekarzy z tytułem naukowych dr n. med.? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wykazu osób udzielających świadczenia zdrowotne, natomiast 

kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikację po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wykazu osób udzielających świadczenia zdrowotne wraz z datą 

uzyskania dyplomu jako poświadczenie kwalifikacji. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający może określić szacunkową ilość badań w poszczególnych trybach pilności i typach badania? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Szacunkowa ilość badań wykonywanych miesięcznie: 

- Badanie w trybie CITO: 100 szt. 

- Badanie w trybie pilnym: 30 szt. 

- Badanie w trybie planowym: 70 szt. 

 

Pytanie nr 10 

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transmisji obrazów badań czy Zamawiający wymagać będzie 

szyfrowanego połączenia IPsec VPN, w taki sposób by dostęp do nich możliwy był wyłącznie przez tunel VPN 

co dotyczyć będzie zarówno personelu Zamawiającego jak również personel i lekarzy udzielających świadczeń 

zdrowotnych na rzecz oferenta? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga szyfrowanego połączenia IPsec VPN. 

 

Pytanie nr 11 

Dla zwiększenia skuteczności, szybko i sprawności wsparcia technicznego czy Zamawiający będzie wymagał 

żeby serwis producenta oprogramowania tworzącego platformę teleradiologiczna zlokalizowany był w całości 

w Polsce? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wymaga, aby serwis producenta oprogramowania tworzącego platformę teleradiologiczną był 

w całości zlokalizowany w Polsce, wymaga jednak, aby obsługa serwisowa oraz sam program napisany był  

w języku polskim.  

 

 

 

 

 



4 
 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wysyłania oryginałów opisów badań, ponieważ są one dostępne dla 

upoważnionych użytkowników do odbioru bezpośrednio w systemie informatycznym wraz z pieczątką  

i podpisem lekarza opisującego? Alternatywnie proponujemy wysyłkę oryginałów opisów w formie papierowej 

tylko dla wybranych badań zgłoszonych drogą mailową lub telefoniczną. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający zgodzi się, żeby opisy badań w trybie planowych był dostarczane maksymalnie w ciągu 48h 

i jednocześnie zrezygnuje z wymogu opisów wykonywanych do godziny 15 dnia następnego. Taki wymóg 

wyklucza wskazane zapisy, skraca zdecydowanie czas na wykonanie prawidłowej diagnozy oraz podwyższa 

koszty realizowanych usług? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia treść SWKO w sposób następujący: 

Rozdz. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca realizował będzie zlecone opisy badań wg kolejności ich przyjmowania. Opisy badań badań będą 

wykonywane i wysyłane w terminie: 

- opis zwykły planowy w ciągu 100 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy. 

- opis w trybie nagłym w ciągu 24 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy, jednak nie 

później niż do godz. 15:00 dnia następnego. 

- opis w trybie CITO w ciągu 2 godziny od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik Nr 1 Formularz oferty i zamieszcza Formularz oferty po 

zmianie stanowiący integralną część niniejszego dokumentu. 

 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SWKO w następujący sposób: 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań 

tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów  SPZZOZ w Płońsku. 

 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisów badań tomografii komputerowej przyjmował 

zlecenia w każdy dzień tygodnia, w tym w dni powszednie w godzinach 15:00 do 7:00 dnia 

następnego, w weekendy i święta 24 godz./dobę poprzez wykorzystanie łączy internetowych drogą 

teleradiologii.  

 W stanach zagrożenia życia lekarz dyżurny będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu 

telefonicznego z lekarzem opisującym 

 Wykonawca zapewni odpowiednią obsadę lekarską do wykonywania usług objętych umową, w 

tym: min. 2 lekarzy ze stopniem naukowym dr hab. lub prof. do celów ewentualnych konsultacji 

trudnych przypadków. 

 Wykonawca realizował będzie zlecone opisy badań wg kolejności ich przyjmowania. Opisy badań 

będą wykonywane i wysyłane w terminie: 

- opis zwykły planowy w ciągu 100 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy. 
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- opis w trybie nagłym w ciągu 24 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy, jednak nie  

  później niż do godz. 15:00 dnia następnego. 

- opis w trybie CITO w ciągu 2 godziny od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy. 

 Zamawiający wymaga, aby opisu badań dokonywali wyłącznie lekarze z II stopniem specjalizacji 

w dziedzinie radiologii z minimum 2 letnim doświadczeniem w opisywaniu badań TK. 

 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usług w okresie trwania umowy. 

 Wykonawca będzie współpracował z personelem medycznym Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z dwoma Wykonawcami, aby zapewnić ciągłość 

świadczonych usług 24 godz./dobę, w szczególności świadczenia usług w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

 

NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 

1. Wypełniony formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 

(ceny w formularzu powinny być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku). 

2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje osób którymi Wykonawca będzie się posługiwał 

przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych w danym zakresie, w szczególności wykaz osób udzielających 

świadczenia zdrowotne wraz z datą uzyskania dyplomu jako poświadczenie kwalifikacji 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający fakt, ze Wykonawca jest podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą, 

c) odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji 

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, 

e) opinie, referencje. 

3. Szczegółowa oferta cenowa (sporządzona odpowiednio wg załącznika nr 1 do SWKO), 

4. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 

(opakowaniu) oznaczonej napisem 

 

Nazwa i dokładny adres Wykonawcy 

Oferta 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej 

drogą teleradiologii 

 

 - nie otwierać przed dniem 16.11.2018 r. roku, do godz. 1215 

 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Termin składania ofert upływa 16.11.2018 r. godz. 12.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską. 
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2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej (zaklejonej) kopercie w sekretariacie (budynek 

administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, do dnia 16 listopada 2018 r. 

do godziny 1200. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16.11.2018 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego 

 

 

Zamawiający modyfikuje treść Ogłoszenia o Konkursie Ofert w następujący sposób: 

 

2. Miejsce i termin, składania ofert:                                                               

Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2018 r. godz. 12:00 w Sekretariacie (budynek administracyjny, parter) 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk w trwale zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu składania ofert i oznaczyć  

napisem ,,Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej drogą teleradiologii” Oferty, 

które nie spełniają określonych warunków lub zgłoszono je po terminie zostaną odrzucone. Termin związania 

ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu składania ofert. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2018 r. o godz. 1215  w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający modyfikuje treść wzoru Umowy w następujący sposób: 

 

§ 2 pkt. 2 Obowiązki Wykonawcy otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 pkt. 2 Opisy badań będą wykonywane i wysyłane w terminie:  

- opis zwykły planowy w ciągu 100 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy. 

- opis w trybie nagłym w ciągu 24 godzin od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy, jednak nie  

  później niż do godz. 15:00 dnia następnego. 

- opis w trybie CITO w ciągu 2 godziny od momentu przekazania danych na serwer Wykonawcy”. 

 

 

                                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 

 

                                                                                                                                 DYREKTOR   

                                                             Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  

                                                                                                               Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

                         w Płońsku  

                             lek. Paweł Obermeyer 

 


