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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie konkursu ofert  

o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-08-23 do Udzielającego Zamówienie 

wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu konkursu ofert, w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004  roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 

 

Treść pytań jest następująca : 

 

Pytanie 1.  

W rozdziale 1 pkt 2 regulaminu konkursu widnieje zapis, i Przyjmujący Zamówienie ma 

wykonywać przedmiot zamówienia 24 godziny, 7 dni w tygodniu, natomiast w pkt. 6 

widnieje informacja o prowadzeniu pracowni serologii od poniedziałku do piątku w 

godzinach do 15.00 oraz zapewnić dyżur do godziny 18.00. Reasumując, czy Udzielający 

Zamówienie wymaga udzielenia świadczeń całodobowo w pełnym zakresie, czy tylko do 

18.00 od poniedziałku do piątku w zakresie badań serologicznych, ponieważ w regulaminie 

jest wymóg do 18.00?  
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający wymaga wykonywania (dostępności) całodobowo świadczeń z zakresu 

kompleksowych badań laboratoryjnych ( z wyłączeniem badań serologicznych). 

Pracownia serologii ma być zlokalizowana w siedzibie Zamawiającego (pkt. I.3. Regulaminu) 

a badania w zakresie serologii mają być zapewnione od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 8.00 do 15.00 oraz od 15.00 do 18.00 ma być zapewniony dyżur pracowników (pkt. I.6) 

 

Pytanie 2. 

Czy Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert obejmuje grupę badań cito wymagających 

wykonania i transportowania całodobowo. 
  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

 Załącznik nr 1 obejmuje grupę badań cito wymagających wykonania całodobowo. Transport 

materiału do badań cito zapewnia Zamawiający (§2pkt.6 Umowy). 

 

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało umieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl  

 

 

          

Zamawiający 

 

http://www.bip.ocr.pl/

