
 
   

 
 

Znak sprawy:  ZP/3/2019                                                                                                       Gdańsk, 04.02.2019 r. 
 
 
 

                                                                                         Do uczestników postępowania 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na 

zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od 

pacjentów z chorobą nowotworową piersi, prostaty, pęcherza, okrężnicy oraz choroby 

Alzheimera w ramach realizowanego projektu: „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia 

człowieka powodujące zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” 

  
 

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela 
odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:  

   
1. Prosimy o udzielenie wyjaśnienia w zakresie wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

W obecnym brzmieniu, zapis ten wygląda tak, jakby wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło 
zryczałtowaną kwotę, deklarowaną w formularzu ofertowym, płatną za 1 miesiąc, niezależnie 
od ilości zrealizowanych próbek, o ile mieszczą się one zakresie podanym w OPZ (np. dla pakietu 
4 w ilości od 12 do 21). Jeżeli intencją Zamawiającego jest płatność w zależności od ilości 
wykonanych pobrań to pragniemy zauważyć, że w formularzu ofertowym nie przewidziano 
miejsca na podanie kosztów związanych z pobraniem pojedynczej próbki. Ponadto, w tym 
przypadku koszt jednostkowy pobrania nie jest prostym ilorazem kwoty podanej w formularzu 
ofertowym oraz maksymalnej ilości pobieranych próbek. Niektóre składniki wynagrodzenia, 
takie jak miesięczne wynagrodzenie koordynatora i koszty administracyjne są stałe i niezależnie 
od ilości wykonanych pobrań (mieszczących się w zakresie z OPZ). Dlatego prosimy o możliwość 
modyfikacji załącznika nr 1 z ofertą cenową albo o możliwość dodania kosztorysu jako osobny 
załącznik do oferty (dodatkowy). Jeśli nie nastąpi taki podział nie będzie wiadomo jak rozliczać 
umowę, gdzie wynagrodzenie jest ujęte jako jedna niezmienna liczba miesięcznie. Co za tym 
idzie będzie trzeba zmienić zapis w umowie dotyczący obliczania wynagrodzenia. 
 

Odp.  Wynagrodzenie stanowi kwotę zryczałtowaną. Kwota jest niezmienna, dotyczy danego pakietu 
określonego liczbą minimalną i maksymalną, a nie wyceny pojedynczej próby. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć po okresie kwartalnym odpowiednią ilość prób materiału 
biologicznego (zdefiniowana miesięczna liczba maksymalna i minimalna dla danego pakietu). 
Ilość zebranych prób dotyczy wszystkich 4 chorób. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie 
elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, w tym: 
wynagrodzenie koordynatora oraz personelu zaangażowanego w realizację przedmiotu umowy, 



 

koszty eksploatacyjne związane z zapewnieniem pomieszczeń do przechowywania użyczonych 
urządzeń.  Do decyzji Wykonawcy należy gospodarowanie wynagrodzeniem za daną usługę. Do 
kalkulacji można przyjąć średnią miesięczna liczbę prób dla danego pakietu. 
 

2. W § 3 ust. 4 projektu umowy, wskazano, że Wykonawca ma przesyłać pobrane próbki materiału 

biologicznego wraz z wymaganą dokumentacją medyczną do Biobanku. O jaką dokumentację 
medyczną chodzi? W załącznikach do umowy – informacjach o badaniu oraz świadomych 

zgodach nie ma zgody pacjentów na przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji medycznej 
pacjentów. Zgody zawierają jedynie m.in.: zgodę na uczestnictwo w programie oraz przekazanie 

niezbędnych danych klinicznych, nie ma nigdzie zgody wprost na udostępnianie dokumentacji 

medycznej pacjentów. Prośba o wyjaśnienie o jakiej dokumentacji medycznej mowa w w/w 
postanowieniu projektu umowy, ewentualnie wniosek o doprecyzowanie treści zgód w w/w 

zakresie. 
 

Odp.  Wymagana dokumentacja medyczna to wypełnione świadome zgody i przekazanie danych 

klinicznych. 
 

3. W § 6 umowy wskazano zadania koordynatora, w tym między innymi dbałość o dostarczony 

sprzęt. Czy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jakiś sprzęt do wykonywania umowy?   
 

Odp.  Tak, zgodnie z opisem zamówienia (zał. Nr 3 do SIWZ) Zamawiający na czas trwania umowy 

dostarczy zamrażarkę niskotemperaturową, skaner i komputer, aby móc rejestrować próbówki              
z systemie elektronicznym. Ponadto Zamawiający będzie dostarczać próbówki kriogeniczne                  

na krew i tkanki. 
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    mgr Marek Langowski 


