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PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1 
 

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia na wykonanie usług zdrowotnych                             

w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących                          

w podstawowej opiece zdrowotnej. 

 

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.                  

(tj. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Busku-Zdroju udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu 

pytań. 

 

Pytanie nr 1: dot. pkt. 4 opis przedmiotu zamówienia ppkt 1.1. - pkt 2)  

 - Czy Zamawiający dopuszcza otwarty system pobierania krwi do badań laboratoryjnych?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza otwartego systemu pobierania krwi do badań 

laboratoryjnych. 

Uzasadnienie: Obowiązek pobierania  materiału w systemie próżniowym określa Załącznik 

Nr 1  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009r. (Dz.U. Nr 22, poz. 128) 

– zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych i mikrobiologicznych. Punkt 2 ppkt. 2.4 – pkt 4) Załącznika Nr 1 dot. 

procedur pobierania materiału do badań w szczególności wymagań dot.  sprzętu i pojemników 

stosowanych do pobierania materiału - nakłada obowiązek stosowania do pobierania krwi 

żylnej systemów zamkniętych jednorazowego użytku, pozwalający na pobieranie krwi                      

w objętości i kolejności wynikającej z zakresu zleconych badań oraz rodzaju stosowanych 

metod badawczych. Według w/w Rozporządzenia laboratoria powinny stosować system 

próżniowy pobierania krwi od dnia 26.02.2009r.  
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Pytanie nr 2: dot. projektu umowy § 5 ust. 3 i § 3 ust. 6.   

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapłaty na jego rzecz przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości 500 zł (§ 5 ust. 3) za niezagwarantowanie wykonania badania w 

okresie od poniedziałku do piątku (§ 3 ust.6) w sytuacji, gdy pracownicy Wykonawcy będą 

odbierać, na mocy zarządzenia Wykonawcy, dzień wolny za każde święto występujące w 

okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela w rozumieniu art. 130 § 2 

Kodeksu Pracy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapłaty kary umownej               

w wysokości 500 zł za niezagwarantowanie wykonania badania. 

Uzasadnienie: Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia udzielania ciągłości świadczeń 

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Obowiązek ten 

określono w  Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej                       

(Dz.U. z 2013 poz. 1248 z późn. zm.). Jednocześnie nadmienić należy, że za święta  

ustawowo wolne od pracy przypadające w sobotę należy oddać dzień wolny pracownikom, 

zapewniając jednocześnie ciągłość pracy i przyjęć pacjentów. Oznacza to, że Wykonawca nie 

może wyznaczyć jednego dnia wolnego do odbioru dla wszystkich ze względu na specyfikę 

pracy.   
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