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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  materiałów  informacyjnych 
dotyczących konkursu ofert  na świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych 
badań i konsultacji na rzecz pacjentów i pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
W Warunkach  świadczenia  usług  (wymagania  stawiane  oferentom)  pkt.  1  Zamawiający  pisze: 
„Pożądana  jest  możliwość  oceny  badania  rezonansem  magnetycznym  przez  neurochirurga  na 
miejscu”.
Proszę o odpowiedź czy w przypadku powyższego zapisu wymagana jest konsultacja neurochirurga 
na miejscu.

ODP.:   Zamawiający  wymaga konsultacji neurochirurga na miejscu. W związku z tym zmianie 
ulega załącznik nr 1 – formularz ofertowy w zakresie zestawu 1 poz. 1. Poprawiony formularz 
ofertowy w załączeniu.

Pytanie 2:
W Warunkach  świadczenia  usług  (wymagania  stawiane  oferentom)  pkt.  1  Zamawiający  pisze:
„Arteriografia z możliwością konsultacji, oceny przeprowadzonej przez lekarza neurochirurga”.
Proszę o odpowiedź czy w przypadku powyższego zapisu wymagana jest konsultacja neurochirurga 
oraz czy badania Arteriografii będą wykonywane w zakresie badań tomografii komputerowej czy 
rezonansu magnetycznego?

ODP.:  W warunkach świadczenia usług (wymagania stawiane oferentom) zapis w pkt 3  dotyczy 
badania Arteriografii ujętego w pkt 2  Zestawu 1 – zestawienie badań i konsultacji    (diagnostyczne 
badanie  radiologiczne,  którego  zadaniem  jest  obrazowanie  światła  naczyń    po  wstrzyknięciu 
dotętniczego środka kontrastowego), konsultacja neurochirurga jest wymagana w  miejscu badania.
Natomiast badania angiografii w zakresie rezonansu magnetycznego i  tomografii komputerowej 
umieszczone są w Zestawie 1 odpowiednio w pkt 1 (poz. 4) oraz pkt 3. 
W związku z tym zmianie ulega załącznik nr 1 – formularz ofertowy w zakresie zestawu 1 poz. 2. 
Poprawiony formularz ofertowy w załączeniu.

Pytanie 3:
Czy  dopuszcza  się  do  konkursu  ZOZ  zarejestrowany  w  innym  województwie  niż  lubelskie, 
prowadzący  zakład  opieki  zdrowotnej  na  terenie  Lublina?  Dotyczy  punktu  5.6  specyfikacji 
konkursowej.

ODP.: Tak, Zamawiający dopuszcza do konkursu  ZOZ zarejestrowany w innym województwie niż 
lubelskie, prowadzący zakład opieki zdrowotnej na terenie Lublina.


