Znak sprawy: ZP/66/2019

Gdańsk, 01.08.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługi polegającej na zbieraniu i
przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od zdrowych
osób stanowiących grupę kontrolną tj. osób powyżej 65 roku życia bez osobistej historii
choroby Alzheimera i nowotworowej oraz osób ze zdiagnozowaną chorobą 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. Proszę o wyjaśnienie punktu 16 w załączniku nr 3 do SIWZ. Co z wynagrodzeniem dla
Wykonawcy w przypadku gdy po przybyciu naszego pracownika na pobranie domowe Pacjent
odmówi podpisania zgody i ankiety? Czyli nie odbędzie się pobranie – brak zgody Pacjenta- ale
poniesiony został przez nas koszt dojazdu?
Odp. Jeżeli pobranie się nie odbędzie z powodu odmowy podpisania przez Pacjenta zgody oraz
ankiety medycznej Zamawiający pokryje koszty dojazdu.
2. Jak wygląda procedura pobierania podpisu pod zgodą oraz pobrania materiału od osoby chorej
na Alzcheimera? Czy jest opiekun obecny podczas pobrania? czy zgodę podpisuje osoba chora
czy w jej imieniu za okazaniem stosownego dokumentu opiekun? rozumiem że w takim
przypadku musimy mieć kopię takiej zgody. Czy będzie możliwość skserowania?
Odp. Osoba chora na Alzcheimera, która będzie miała zaawansowany stopień otępienia i nie będzie
mogła samodzielnie podpisać zgody i ankiety będzie miała już podpisaną zgodę w obecności
lekarza, który będzie rekrutował pacjenta do badania. W tym przypadku po stronie
Wykonawcy nie będzie obowiązku uzyskania podpisu na formularzu świadomej zgody.
3. Proszę o doprecyzowanie zadań Koordynatora:
1. Koordynowanie przebiegu pozyskiwania próbek materiału biologicznego zgodnie z
dokumentacją i wytycznymi zatwierdzonymi przez Komisję Bioetyczną.
2. Informowanie zrekrutowanych osób o badaniu - przekazywanie świadomych zgód do podpisu
3. Monitorowanie i raportowanie o ilości pozyskiwanych próbek tygodniowo.
4. Monitorowanie i raportowanie o zapotrzebowaniu na dostarczenie probówek.
Odp. Zamawiający określił zadania koordynatora w załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu
zamówienia

4. proszę o doprecyzowanie:
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym
zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[2]:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:
Odp. Wskazany w dokumencie JEDZ punkt nie dotyczy niniejszego postepowania. Zamawiający nie
wymaga wykazania obrotu z działalności.

5. Ile z deklarowanej ilości-szacunkowo -ma się odbyć pobrań domowych, a ile osobistych
w Punktach Pobrań?
Odp. Liczba nie do oszacowania – jest to zmienne w zależności od stanu zdrowotnego i preferencji
zrekrutowanych osób

6. Czy termin dostarczenia pobranego materiału do godziny 10:00 dotyczy pobrań wyjazdowych
czy również Pacjentów zgłaszających się do punktów pobrań?
Odp. Do godziny 10 dotyczy pobrań wyjazdowych oraz Pacjentów zgłaszających się do punktów
pobrań

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje zapisy załącznika nr 4 do SIWZ – projekt umowy:
1. §3 ust.2 w następujący sposób:
„2. Poza wypadkami przepisanymi również przewidzianymi niniejszą Umową Zamawiający
zastrzega możliwość rozwiązania umowy po uzyskaniu wystarczającej liczby zrekrutowanych
osób stanowiących grupę kontrolną oraz osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera
pozwalających na osiągnięcie przez Zamawiającego celów badawczych zakładanych w
projekcie, tj. w liczbie łącznie [...]”
2. §3 ust. 4 w następujący sposób:
„4. Pobrane próbki materiału biologicznego wraz z wymaganą dokumentacją medyczną oraz
wypełnionymi formularzami świadomej zgody Wykonawca dostarczy do Biobanku Zakładu
Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Dębinki 7, 80211 Gdańsk. Zamawiający dostarczy do Wykonawcy probówki do pobierania krwi oraz
próbówki do wykonania wymazu jamy ustnej. Świeży materiał musi być dostarczony do
godziny.: 10.00 w dniu badania”
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3. §3 ust. 6 w następujący sposób:
„6. Pobrane próby materiału biologicznego zostaną wykorzystane na potrzeby ww. projektu
oraz w celu realizacji przyszłych projektów naukowych, które mogą zostać opracowane w miarę
poszerzania wiedzy na temat mechanizmów rozwoju choroby Alzheimera oraz choroby
nowotworowej”.
W związku z powyższym Zamawiający informuje o przedłużeniu termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 06.08.2019 r. do godz. 09:00.
Miejsce składania i otwarcia ofert oraz godzina otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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