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Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia   
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. +48 571 334 858      
www.spzoz.zgorzelec.pl 
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój” 

DZP/241/2020           Zgorzelec, dnia 30.06.2020r. 
 
Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych, 
cytologicznych oraz innych badań z zakresu patomorfologii wraz z ich transportem oraz badań 
histopatologicznych śródoperacyjnych dla pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu 

ZAPYTANIE 1 - Udzielający zamówienia tj. Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Zgorzelcu poniżej odpowiada na pytania Wykonawców. 

 
PYTANIE 1 

Pytanie numer 1  
Dotyczy Szczegółowych warunków konkursu ofert. Punkt 17 g  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania histopatologicznego wraz z 
barwieniem immunohistochemicznym z 5 dni roboczych do 10 dni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż proces 
technologiczny nie pozwala na wydanie wyniku histopatologicznego wraz z barwieniem immunohistochemicznym w ciągu 
5 dni roboczych.  
Odp.: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie numer 2  
Dotyczy Szczegółowych warunków konkursu ofert. Punkt 16 podpunkt 2.  
Prosimy o informację, czy jest możliwość wykonania badania śródoperacyjnego w siedzibie Zamawiającego przez lekarza 
patomorfologa Przyjmującego Zamówienia.  
Czy Zamawiający dysponujemy, pomieszczeniem oraz niezbędnym sprzętem do wykonania badania śródoperacyjnego?  
Odp.: Udzielający zamówienia informuje, iż brak jest możliwości wykonania badania śródoperacyjnego w 
siedzibie Udzielającego zamówienia - przez lekarza patomorfologa Przyjmującego zlecenie. 

 
Pytanie numer 3  
Dotyczy Szczegółowych warunków konkursu ofert. Punkt 17 j  
Prosimy o dołożenie do Załącznik nr 1 SWKO- formularz cenowy, pozycji:  
Konsultacja patomorfologiczna, cena za 1 konsultację. 
Odp: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody. 

PYTANIE 2 

Pytanie numer 1  
Dotyczy Szczegółowych warunków konkursu ofert. Punkt 16; podpunkt 2.  
Badanie śródoperacyjne jest to badanie planowe, diagnoza lekarza patomorfologa wydawana jest w czasie nie dłuższym 
niż 30 minut od momentu dostarczenia materiału.  
Forma obecnie proponowana przez Zamawiającego, (dostarczenie materiału do badania w odległości nie większej niż 
120km od siedziby Zamawiającego) niesie dużo ryzyko dla pacjenta. Sam proces pakowania, kodowania, przekazania 
materiału pochłania dużo czasu, a w tym przypadku należy jeszcze doliczyć czas transportu materiału do siedziby 

Przyjmującego Zamówienia.  
Wszystkie te operacje mogą trwać do 2 godzin, co działa na niekorzyść pacjenta.  
Prosimy o możliwość wykonywania badań śródoperacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Diagnoza lekarza patomorfologa 
zostanie wydana znacznie szybciej, gdyż pomijamy czas transportu materiału do siedziby Przyjmującego Zamówienia. 

Odp.: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na powyższe. 

 
Z upoważnienia Dyrektora 

       Agnieszka Horodecka       
       Kierownik Działu  

Zamówień Publicznych    
       i Zaopatrzenia 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka  e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl  
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