
Poznań, dnia 14 grudnia 2022 r. 

Udzielający Zamówienia 

Poznański Ośrodek Specjalistycznych 

Usług Medycznych w Poznaniu 

Al. Solidarności 36 

61-696 Poznań 

 

Wszyscy Uczestnicy Postępowania 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWKO i załączników do SWKO 

 

Dotyczy:  konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej I 

Mikrobiologii Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu 

 

W związku z wpłynięciem w dniu 13 grudnia 2022 r. zapytań dotyczących treści SWKO i załączników 

do SWKO, niniejszym Udzielający Zamówienia udziela odpowiedzi: 

 

1. Pytanie nr 1: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie poniższych informacji na temat punktu pobrań na terenie 

POSUM: 

• Jaka jest wielkość pomieszczenia; 

• Jaki jest czynsz za 1m2; 

• Jaki jest koszt wywozu nieczystości 

• Jaki jest koszt zużycia energii. 

• Jaki jest koszt zużycia wody 

Odpowiedź:  

• Wielkość pomieszczenia: 11.86 m2 

• Czynsz: miesięczny w wysokości  100 zł brutto za 1 m2  

• Koszt wywozu nieczystości - z uwagi na odpady medyczne ustalany jest oddzielnie dla Oferenta 

• Koszt zużycia energii: 50.00 zł brutto miesięcznie 

• Koszt zużycia wody: 12.00 zł  brutto miesięcznie 

 

 

2. Pytanie nr 2: 

Prosimy o dołączenie do umowy na Udzielanie świadczeń zdrowotnych następującego zapisu :” Ceny 

jednostkowe za świadczone badania mogą być waloryzowane, nie częściej niż raz w roku 

kalendarzowym, nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług za rok poprzedni. Waloryzacja następuje 

na zaakceptowany przez Udzielającego zamówienie wniosek złożony przez Przyjmującego zamówienie 

poprzez aneks do umowy.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią § 4 ust. 4-7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWKO: 



1. Poszczególne ceny świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem Umowy mogą podlegać 

corocznej waloryzacji o wskaźnik nie wyższy niż 100% wartości wskaźnika zmiany cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor 

Polski” za rok poprzedzający waloryzację.  

2. Zwaloryzowane stawki świadczeń obowiązywać będą od marca do lutego następnego roku.  

3. Pierwsza waloryzacja stawki świadczeń, o której mowa w ust. 4 może być dokonana w marcu 

2024 roku.  

4. Warunkiem dokonania waloryzacji w danym roku jest doręczenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę oświadczenia o dokonaniu waloryzacji wraz z załącznikiem wskazującym nowe 

ceny jednostkowe usług najpóźniej do dnia 15 lutego danego roku.  

 

Mając zatem na uwadze treść ww. postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWKO 

Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu określonego w zapytaniu. 

 

 

 

 

 

 


