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ZMIANY DO TREŚCI SWKO
Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz

pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach postępowanie - KSZIDSM/7/2014- Konsultacyjne

badania hnmunohematologiczne, badania immunogenetyczne, badania inne;

Komisja Konkursowa zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w treści SWKO:

1. Dział V pkt 13 ppkt a) SWKO otrzymuje brzmienie: "Świadczenia będą
wykonywane w siedzibie Przyjmującego zamówienie całodobowo tj. 7 dni w tygodniu i
24 godziny na dobę dla celu transplantacji natomiast inne badania wykonywane są od
poniedziałku do piątku po telefonicznym ustaleniu".

Dział V pkt 13 ppkt b): zostaje usunięty
Dział V pkt 13 ppkt c): zostaje usunięty
Dział V pkt 13 ppkt g): zostaje usunięty

2. W załączniku nr 1 do SWKO - Formularz asortymentowo - cenowy wprowadza
się następujące zmiany:
Poz.47 otrzymuje brzmienie: " Preparatyka szpiku w małej niezgodności"
Poz.48 zostaje usunięta
Poz.49 - 52 zmienia się numerację na poz.48 - 51 oraz do każdej pozycji od
nr 48 do 51 dopisuje się treść:
" badanie dla dawców krwi, tkanek i narządów"
Na końcu Formularza asortymentowo - cenowego dopisuje się treść:
Dodatek 50% obowiązuje za badania wykonywane
a)w dni robocze w godzinach od 20, 00 do 6,00
b)w dni ustawowo wolne od pracy
c)w trybie cito i na ratunek

3. W załączniku nr 2 do SWKO - Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń
zdrowotnych wprowadza się nastepujące zmiany:
Punkt VI : zostaje usunięty
Numeracja punktacji od VII - X zostaje zmieniona na numerację pkt od VI - IX.

4. W załączniku nr 4 do SWKO - Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych
wprowadza się nastepujące zmiany:
§ 1 punkt 3 umowy otrzymuje brzmienie: " Świadczenia będą wykonywane w siedzibie
Przyjmującego zamówienie całodobowo tj. 7 dni
w tygodniu i 24 godziny na dobę dla celu transplantacji natomiast inne badania
wykonywane są od poniedziałku do piątku po telefonicznym ustaleniu".
§ 1 punkt 4 umowy dopisuje się: "z uwzględnieniem zapisu punktu 3 §1 umowy"
§ 5 punkt 5 umowy: zostaje usunięty
§ 5 punkt 9 umowy otrzymuje brzmienie: "Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się
wykonać świadczenie i niezwłocznie przekazać oryginał wyniku badania
do Udzielającego zamówienia.

5. Załączniki o nr 1-2, 4 ze zmianami zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala.- -
Przewodniczący Komisji Konkursowej

lek. med. Iwona Rakoczy
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