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Opole, 7.12.2022r.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym– z możliwością negocjowania 
treści ofert w celu ich ulepszenia,  zgodnie z  art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP którego 
przedmiotem jest: „Usługa polegająca na porządkowaniu i archiwizacji dokumentacji medycznej i niemedycznej 
przed przekazaniem do Archiwum Zakładowego SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu wraz                              
z materiałami niezbędnymi do wykonania usługi (sznurek, teczki, koperty) z podziałem na 4 etapy”                               
nr postępowania: FAZ.2800.78.2022-TP. 
Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 
2022 poz. 1710) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych pytań. 
 

Pytanie I 

Pytanie 1 
Czy istnieje możliwość negocjowania miejsca wykonywania usługi poza Szpitalem? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 14 – Załącznik nr 1 do SWZ oraz § 2 ust. 15  Projektu Umowy – Załącznik nr 
2 do SWZ. 
 
Pytanie 2 
Czy warunkiem koniecznym jest zatrudnianie dodatkowych osób do wykonania usługi? 
Odpowiedź: Zgodnie zapisami z rozdz. VIII pkt. 1.1 b) SWZ oraz Oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 8 do SWZ. 
 

Pytanie II 

Pytanie 1 
Czy miejsce wykonywania usług porządkowania dokumentacji przed decyzja AP może wskazać wykonujący? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie I, Pytanie 1. 
 
Pytanie 2 
W co zapakowane są dokumenty medyczne/niemedyczne (koperty, teczki, segregatory)? Proszę o podanie rozmiaru 
opakowań). 
Odpowiedź: Rzeczowe dokumenty są przechowywane w stanie nieuporządkowanym w kartonach o różnych 
rozmiarach.  
 
Pytanie 3 
Ile średnio teczek występuje na 1mb? 
Odpowiedź: Ilość mb i teczek zgodnie z zapisami OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ oraz Harmonogramu Realizacji Usługi 
- Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie 4 
W jakim stopniu uporządkowania jest dokumentacja? 
Odpowiedź: Rzeczowe dokumenty są przechowywane w stanie nieuporządkowanym. 
 
 

mailto:sekretariat@onkologia.opole.pl
http://www.onkologia.opole.pl/


2 

 

Pytanie 5 
Ile klas z JRWA zawiera się w rzeczonej dokumentacji? 
Odpowiedź: W rzeczowej dokumentacji zawarte są  4 klasy JRWA. 
 
Pytanie 6 
Czy dokumentację przeznaczoną do brakowania wydzielamy z wcześniej utworzonych jednostek archiwalnych czy jest 
ona oddzielnie uformowana i błędnie sklasyfikowana i zakwalifikowana? 
Odpowiedź: Dokumentacja przeznaczona do brakowania nie będzie wydzielana z wcześniej utworzonych jednostek 
archiwalnych i nie jest ona uformowana oddzielnie i błędnie sklasyfikowana.   
 
Pytanie 7 
Z jakich lat pochodzi dokumentacja ? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Harmonogramu Realizacji Usługi - Załącznik nr 9 do SWZ. 
 
Pytanie 8 
W oparciu o ile JRWA będziemy klasyfikować i kwalifikować dokumentację ? 
Odpowiedź: Klasyfikacja odbywać się zgodnie z zapisami Harmonogramu Realizacji Usługi - Załącznik nr 9 do SWZ, 
 będzie w oparciu o jeden JRWA i zarządzenie zmieniające. 
 
Pytanie 9 
Czy kopie i wtórniki wyłączone z dokumentacji kat. A będą ewidencjonowane? Jeżeli tak to na jakim poziomie 
ewidencji? 
Odpowiedź: Kopie i wtórniki dokumentacji kat. A nie będą ewidencjowane. 
 

Pytanie III 

Pytanie 1 
Czy istnieje możliwość negocjowania miejsca wykonywania usługi poza Szpitalem? 
Odpowiedź: 
 
Pytanie 2 
Czy warunkiem koniecznym jest zatrudnianie dodatkowych osób do wykonania usługi dla jednoosobowej działalności 
gospodarczej? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie I, Pytanie 2. 
 
Pytanie 3 
Czy umowa o pracę na stanowisku archiwisty w szpitalu i świadectwo pracy będzie dla Państwa wystarczającym 
dowodem potwierdzającym wskazaniem wykonywanej usługi? 
Odpowiedź: Zgodnie zapisami rozdz. VIII pkt. 1.1 b) SWZ oraz załącznikiem nr 8 do SWZ 
 
 
 
 
 
Opracowali:                        Zatwierdził:                     
M. Glapa                     Marek Staszewski 
I. Lamers  Dyrektor SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii              
A. Dudzińska         /dokument podpisany elektronicznie/       
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