
KSZ/DSM/4/2014 Katowice, dn. 11.06.2014 r.

Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz

pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach postępowanie - KSZ/DSM/4/2014;

W zawiązku z pytaniami Oferentów, które cytuję poniżej, udzielam następujących odpowiedzi:

l. Czy Udzielający Zamówienia odstąpi od warunku określonego w punkcie 12, V. SWKO tj.

WYMAGANIA I OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OFERENTÓW - wymagania szczegółowe dla

pakietu nr I, ppkt. c) odległość miejsca wykonania badań od Udzielajqcego zamówienia: do 30km,

i dopuści możliwość złożenia ofert przez oferentów, których laboratoria specjalistyczne

są zlokalizowane w odległości powyżej 30kmod Udzielającego Zamówienia?

Odpowiedź: Tak

2. Czy w przypadku, gdy Udzielający Zamówienia zgodzi się na zmianę kryterium oceny ofert
dotyczącego odległości miejsca wykonania badań od siedziby Udzielającego Zamówienia może
ustalić jako jedyne kryterium oceny ofert cenę?

Odpowiedź: Tak

3. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie przez Udzielającego zamówienia terminu "badania tkankowe"
(poz.16 Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr I SWKO) poprzez
wskazanie jakiego rodzaju badań dotyczy ten termin.

Odpowiedź: Badania tkankowe autoimmunologiczne dotyczące diagnostyki m.innymi chorób pęcherzowych
(autoimmunologicznych) np.choroby Duhringa, pemphigoid, pęcherzycy itp.

4. Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na doprecyzowanie § IO ust I projektu umowy na
świadczenie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych w następujący sposób:
"Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za udzielanie świadczeń przez osoby przez
siebie zatrudnione oraz odpowiada za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń,
z wyjątkiem sytuacji gdy szkoda powstała w wyniku okoliczności niezależnych od Przyjmującego
zamówienie."

Odpowiedź: Wyrażam zgodę

5. Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na doprecyzowanie § 13 ust. I zd.2 projektu umowy
na świadczenia medyczne w zakresie badań laboratoryjnych w następujący sposób: "Udzielający
zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną na każde naruszenie
umowy, w wysokości dwukrotnej wartości niewykonanych lub nienależycie wykonanych
świadczeń medycznych po uprzednim wezwaniu Przyjmującego zamówienie do wykonania
lub prawidłowego wykonania świadczenia medycznego".

Odpowiedź: Wyrażam zgodę



6. Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na załączenie do oferty kopii licencji Akredytacyjne
Polskiego Towarzystwa Patologów naszego Podwykonawcy, do którego mamy zamiar zlecać
badania,"Badania tkankowe" wraz z oświadczeniem o Podwykonawcy?

Odpowiedź: Nie wyrażam zgody
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