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DR.4240.695.2021.AP.2                                                                       Warszawa 3  grudnia 2021 r. 
 
 
 

Do wszystkich Oferentów 
 
 
 
 
Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych na rzecz 
Pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - znak 
sprawy: DR.4240.695.2021.AP 
 
 
 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego udziela odpowiedzi 
na pytania Oferentów dotyczące szczegółowych warunków konkursu ofert.  
 
Pytanie nr 1: 
Oferent zwraca się z zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu składania ofert do 13.12.2021 
oraz zadawania pytań do 06.12.2021. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę terminu. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy również o doprecyzowanie w Zał.-nr-1-do-SWKO-formularz-cz.-2  jakie dokładnie badanie  ma 
być wykonywane  - dot. badania Białko S (aktywność, stężenie) lp.93 czy ma to być Oznaczenie antygenu 
wolnego białka S czy Oznaczenie aktywności białka S (met. koagulacyjną). 
Odpowiedź: 
W poz. 93 Białko S (aktywność, stężenie), Udzielający zamówienia wymaga zaoferowania pakietu badań 
zawierającego oznaczenie antygenu wolnego białka S oraz oznaczenie aktywności białka S (metodą 
koagulacyjną). 
 
Pytanie nr 3 
Oferent zwraca się z zapytaniem czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na usunięcie 
badania  Diagnostyka NAIH rozszerzona z Zał.-nr-1-do-SWKO-formularz-cz.-2. 
Badanie to zwiera się niejako w badaniach Diagnostyka NAIH typu ciepłego badanie kontrolne, 
Diagnostyka NAIH typu ciepłego rozszerzona, Diagnostyka NAIH typu ciepłego. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia wyraża zgodę na usunięcie poz. 316 Diagnostyka NAIH rozszerzona. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury? 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności. 
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Pytanie nr 5: 
Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany 
adres e-mail? 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail: 
dfk.efaktury@uckwum.pl 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej uwzględnionej  
w § 10 ust. 3.? 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej w  § 10 ust. 3 do 10%. 
 
Pytanie nr 7: 
Oferent zwraca się  z zapytaniem czy  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na następujące zmiany we 
wzorze umowy:  
Paragraf 3 ust 4: 
Proszę o usunięcie zapisu: „Dopuszcza się możliwość odbioru materiału biologicznego przez 
Przyjmującego zamówienie na koszt Przyjmującego zamówienie, po wcześniejszych ustaleniach.” 
 Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Zapis nie zobowiązuje Przyjmującego 
zamówienie do odbioru materiału biologicznego na swój koszt, a dopuszcza jedynie taką możliwość. 
 
Pytanie nr 8: 
Oferent zwraca się  z zapytaniem czy  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na następujące zmiany we 
wzorze umowy:  
Paragraf 6 ust 4 
„Faktura powinna być dostarczona w ciągu 15 dni….” 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na wydłużenie czasu na dostarczenie faktury z 10 do 15 dni 
po zakończonym miesiącu. Jednocześnie informuję, że w odpowiedzi na pytanie 5, Udzielający 
zamówienia wyraził zgodę na dostarczanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail: 
dfk.efaktury@uckwum.pl 

Pytanie nr 9: 
Oferent zwraca się  z zapytaniem czy  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na następujące zmiany we 
wzorze umowy:  
Paragraf 6 ust 6 
„Należności za wykonane świadczenia, o których mowa w ust 1 regulowane będą w ciągu 30 dni od daty 
….” 
 Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę terminu regulowania należności.  
 
Pytanie nr 10: 
Oferent zwraca się  z zapytaniem czy  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na następujące zmiany we 
wzorze umowy:  
Paragraf 8 ust 2: 
Proszę o dodanie zapisu: „ Jeżeli udzielający Zamówienia będzie zalegał z płatnościami na rzecz 
Przyjmującego Zamówienie za okres dwóch miesięcy.” 
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Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na dodanie zapisu. 
 
Pytanie nr 11: 
Oferent zgłasza następujące zapytanie do załącznika nr 1 do SWKO: 
Do oceny tempa obrotu kostnego oprócz oznaczeń stężenia osteokalcyny - markera procesu 
kościotworzenia wskazane jest wykonanie oznaczenia markera procesu resorpcji kości np. CTX-I (serum 
CrossLaps, usieciowane telopeptydy kolagenu typu I). Czy zależy Państwu na ocenie obu procesów 
obrotu kostnego (kościotworzenia i resorpcji), czy tylko na analizie pojedynczych markerów 
kościotworzenia: BALP i osteokalcyny? 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia wymaga podania cen dla każdego z parametrów osobno tzn.: 
Poz. 62 – Osteokalcyna 
Poz. 81 – B-crosslaps (CTX) 
Poz. 296 – Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna (BALP) 
 
Pytanie nr 12: 
Oferent zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14 grudnia 2021 roku do 
godz. 09:00, z uwagi na to, iż termin składania oferty jest zbyt krótki do prawidłowego jej sporządzenia. 
Odpowiedź: 
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę terminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


