
        Częstochowa, dnia  15.11.2017r. 
 
 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA 
 
 
 które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/31/2017 
na ”Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań mutacji genu 
BRCA1 i BRCA2 (analiza pełnej sekwencji) techniką sekwencjonowania nowej 
generacji NEXT Generation Sequencing (NGS)-dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka 
zachorowania na nowotwory złośliwe dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 
104/118”, zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity  
Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm) oraz ustawą z 27.08.2014r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1793 
z późn. zm.): 
 
Pytanie nr 1: 

„W związku z postanowieniem rozdziału VI ust. 2 lit Cz f) SWKO - Czy w ramach wykazu 
ośrodków współpracujących Zamawiający oczekuje przedstawienia listy ośrodków, dla 
których Przyjmujący Zamówienie realizuje badania BRCA1 i BRCA2 techniką NGS na 
podstawie umowy?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozdziałem VI ust. 2 pkt. f  Regulaminu Konkursu Ofert, Udzielający Zamówienia 
wymaga przedłożenia w ofercie co najmniej dwóch referencji potwierdzających należyte 
wykonanie zamówienia w zakresie badań genetycznych. 

Pytanie nr 2: 

„W związku z postanowieniem rozdziału VI ust. 2 lit Cz f) SWKO - Czy w ramach wykazu 
ośrodków współpracujących Zamawiający oczekuje przedstawienia listy ośrodków, dla 
których Przyjmujący Zamówienie realizuje badania BRCA1 i BRCA2 techniką NGS 
Zamawiający wymaga wskazania liczby wykonanych badań BRCA1 i BRCA2 techniką NGS 
(dla zapewnienia, iż przedstawiane referencje dotyczą umowy faktycznie wykonywanej a nie 
jedynie formalnie zawartej i „martwej” lub obejmującej współpracę o marginalnym 
zakresie)?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozdziałem VI ust. 2 pkt. f  Regulaminu Konkursu Ofert, Udzielający Zamówienia 
wymaga przedłożenia w ofercie co najmniej dwóch referencji potwierdzających należyte 
wykonanie zamówienia w zakresie badań genetycznych. Udzielający Zamówienia  nie 
wymaga wskazania liczby wykonanych badań BRCA 1 i BRCA 2 techniką NGS. 

 



Pytanie nr 3: 

„W związku z postanowieniem VI ust. 2 lit d) SWKO - Czy Zamawiający wymaga od 
Przyjmującego Zamówienie przedstawienie certyfikatów zewnętrznej kontroli jakości w 
zakresie badania mutacji z tkanki guza nowotworowego?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozdziałem VI ust. 2 pkt. d Regulaminu Konkursu Ofert, Udzielający Zamówienia 
wymaga przedstawienia w ofercie  oświadczenia, że udzielanie  przedmiotowych świadczeń 
zdrowotnych odbywać się będzie z użyciem sprzętu i aparatury medycznej, posiadających 
stosowne certyfikaty i atesty uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami oraz 
aktualne przeglądy wykonane przez uprawnione serwisy. 

Pytanie nr 4: 

„W związku z postanowieniem VI ust. 2 lit d) SWKO - Czy Zamawiający wymaga od 
Przyjmującego Zamówienie wykonywania badania na sekwenatorze NGS dedykowanym do 
diagnostyki medycznej (posiadającym certyfikat CE-IVD), a nie badań naukowych?” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozdziałem VI ust. 2 pkt. d Regulaminu Konkursu Ofert, Udzielający Zamówienia 
wymaga przedstawienia w ofercie  oświadczenia, że udzielanie  przedmiotowych świadczeń 
zdrowotnych odbywać się będzie z użyciem sprzętu i aparatury medycznej, posiadających 
stosowne certyfikaty i atesty uzyskane w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami oraz 
aktualne przeglądy wykonane przez uprawnione serwisy. Udzielający Zamówienia nie określa 
nazwy, typu czy rodzaju sprzętu,  a jedynie wymaga wykonywania badań określonych w 
Regulaminie Konkursu Ofert. 

 
 
Powyższe informacje zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń Szpitala i stronie internetowej 
www.szpitalparkitka.com.pl 
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