BIURO PREZESA
ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

W A R S Z A W A , 2018-12-18
Znak sprawy: BP-DZP.7729.5.2018
2018-0505950

S TRO NA I N TE RN E TO WA
ZAM A WI AJ Ą C E GO
WWW. AMW. COM.PL
I DO WYKONAWCÓW WG ROZDZIELNIKA

dot. postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro
pn. Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego (nr sprawy:
BP-DZP.7729.5.2018/99/2018)
Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana treści Ogłoszenia

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
wpłynęło do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1a ustawy nw. pytanie od Wykonawcy.
W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy,
udziela następującego wyjaśnienia dotyczącego Ogłoszenia, które stanowi jego integralną
część.
Pytanie nr 1 (pisownia oryginalna):
Dot. (umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych) §5 ust 5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na
Wykonawca zobowiązuje się, że wyniki badań diagnostycznych będą mogły być odbierane
przez Pacjentów co najmniej w Placówce Medycznej, w której były wykonywane,
a w przypadku, gdy istnieje taka możliwość - przez Internet.
Prośbę swą motywujemy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.09.2012
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,
fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem:
I.

Postanowienia ogólne
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Ust. 4. Ciężarna lub rodząca powinna być kierowana do podmiotu leczniczego o poziomie
referencyjnym zapewniającym opiekę perinatalną odpowiednią do jej stanu zdrowia oraz
przebiegu ciąży lub porodu, z uwzględnieniem faktu, że I poziom opieki perinatalnej
obejmuje opiekę nad fizjologicznie przebiegającą ciążą, porodem i połogiem oraz zdrowym
noworodkiem, a także krótkotrwałą opiekę nad niespodziewanie występującą patologią ciąży,
II poziom opieki perinatalnej obejmuje opiekę nad patologią ciąży średniego stopnia, III
poziom opieki perinatalnej obejmuje opiekę nad najcięższą patologią ciąży.
Na mocy odrębnych postanowień, placówki medyczne świadczące min. opiekę medyczna
specjalistyczną i diagnostyczną są placówkami I (pierwszego) poziomu referencyjności opieki
prenatalnej.
Ponadto w rozdziale „III. Identyfikacja czynników ryzyka powikłań przedporodowych
i śródporodowych” w ustępach 1-4 wskazane są czynniki ryzyka, których stwierdzenie
literalnie nakazuje lekarzowi skierowanie pacjentki ciężarnej do ośrodka o wyższej
referencyjności, zgodnie z zapisami:
5. Oceny występowania czynników ryzyka, o których mowa w ust. 1–4, dokonuje osoba
sprawująca opiekę.
6. W przypadku stwierdzenia występowania czynników ryzyka, o których mowa w ust. 1–4,
ciężarna lub rodząca kierowana jest przez osobę sprawującą opiekę do oddziału położniczego
o odpowiednim do jej stanu zdrowia poziomie referencyjnym zapewniającym opiekę
perinatalną
Ośrodki specjalistyczne, referencyjne dla II i III poziomu opieki perinatalnej to ośrodki
prowadzące opiekę w ramach kontraktów NFZ
W przypadku jeśli ośrodek referencyjny stwierdzi, że jest brak zagrożenia dla prowadzenia
ciąży w warunkach I poziomu opieki perinatalnej, informuje o tym pacjentkę jak i lekarza,
który ją skierował o możliwości prowadzenia ciąży normalnym trybem – czyli pacjentka
wraca do danej placówki wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym bezpieczeństwo
prowadzenia ciąży w tym trybie. Wtedy jest możliwość prowadzenia ciąży takiej pacjentki,
o ile nie zaistnieją przesłanki ujęte w ww. Rozporządzeniu, które nakażą ponownie skierować
pacjentkę do ośrodka o wyższej referencyjności.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu §5 ust 5 istotnych postanowień umowy
z: „Wykonawca zobowiązuje świadczyć Usługi bez ograniczeń w stosunku do osób z wadami
wrodzonymi, chorych na choroby przewlekłe, jak też rozpoczęte przed zawarciem Umowy,
a także w stosunku do kobiet w ciąży i ciąży zagrożonej. Wykonawca zobowiązuje się, że
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wyniki badań diagnostycznych będą mogły być odbierane przez Pacjentów co najmniej
w Placówce Medycznej, w której były wykonywane, a w przypadku, gdy istnieje taka
możliwość - przez Internet”,
na:
„Wykonawca zobowiązuje się, że wyniki badań diagnostycznych będą mogły być odbierane
przez Pacjentów co najmniej w Placówce Medycznej, w której były wykonywane,
a w przypadku, gdy istnieje taka możliwość - przez Internet”.
Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy, przedłuża termin składania
ofert określony w ogłoszeniu do dnia 21.12.2018 r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.12.2018 r.

o godz. 10:00

w siedzibie

Zamawiającego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, sala przetargowa.
Wykonawcy przy sporządzaniu oferty są zobowiązani do wzięcia pod uwagę w/w
odpowiedzi.

B.K.  223149757
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