
KSZ/DSM/10/2016                                                                                                                 Katowice, dn. 19.08.2016 r.  

 
PYTANIA 

 
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/10/2016: 

 

                 1.) Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 
                 2.) Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne- CPV: 85121210-8 
                 3.) Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne- CPV: 85121200-5 
                 4.) Konsultacje pulmonologiczne oraz badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 
                 5.) Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne- CPV: 85121231-1 
                 6.) Konsultacje kardiochirurgiczne- CPV: 85121200-5  
                 7.) Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5  
                 8.) Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej- CPV: 85121200-5 
                 9.) Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5   

   

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

 

1. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę zmianę zapisu §1 ust. 4  projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWKO), 
który brzmi: „Zapewnienie możliwości wykonania konsultacji/badań poza wyznaczonymi godzinami  
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr tel.: ……………..…….., niezależnie od pory dnia i nocy przez wszystkie 
dni w roku. Należy przez to rozumieć całodobowy dostęp do konsultacji/badań”, który po zmianie otrzymałby 
brzmienie: „Zapewnienie możliwości wykonania konsultacji/badań poza wyznaczonymi godzinami  
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr tel.: 

pakiet nr 1 ………………………………………………………………………………………..…, 
pakiet nr 2 ………………………………………………………………………………………..…, 
pakiet nr 3 ………………………………………………………………………………………...., 
pakiet nr 4 ………………………………………………………………………………………..…, 
pakiet nr 5 ………………………………………………………………………………….……...., 
pakiet nr 6 …………………………………………………………………………………..………, 

niezależnie od pory dnia i nocy przez wszystkie dni w roku. Należy przez to rozumieć całodobowy dostęp  
do konsultacji/badań”. 
ODPOWIEDŹ: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
 

2. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wykreślenie zapisu § 1 ust. 8 projektu umowy (Załącznik nr 14  
do SWKO), który brzmi: „Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazywania Udzielającemu zamówienia 
informacji o realizacji przyjętego zamówienia w trybie kwartalnym do 15 dnia miesiąca następnego przypadającego 
po kwartale”.  

ODPOWIEDŹ: Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
 

3. W związku z zapisem § 6 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWKO), który brzmi: „Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć 
ich wykonywania osobom (podmiotom) trzecim bez zgody Udzielającego zamówienia”. Prosimy o wyjaśnienie jak 
będzie to postrzegane w przypadku, gdy Przyjmującym zamówienie jest jednostka organizacyjna (Szpital), oraz czy 
będzie to oznaczać, iż Przyjmujący zamówienie nie może zatrudnić podwykonawcy na podstawie tzw. kontraktu -  
tj. lekarza prowadzącego działalność gospodarczą. 

ODPOWIEDŹ: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na wykonywanie świadczeń przez lekarzy posiadających 
umowę cywilnoprawną z Oferentem, pod warunkiem, że lekarz działa na rachunek i rzecz Oferenta. Ponadto 
Oferent winien złożyć oświadczenie, że umowa zawarta pomiędzy Oferentem, a lekarzem zawiera klauzulę  
o gotowości poddania się kontroli przeprowadzonej przez NFZ na zasadach określonych   w   ustawie    
o   świadczeniach   opieki   zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych z dnia 08 kwietnia 2015r. (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 581 z  późn. zm.) w  zakresie  wynikającym z umowy na zasadach określonych 
w w/w ustawie. 



 
4. Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWKO), 
który brzmi: „Udzielający zamówienia zobowiązuje się do płacenia należności za wykonane usługi na konto 
Przyjmującego zamówienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.”, 
który po zmianie otrzymałby brzmienie: „Udzielający zamówienia zobowiązuje się do płacenia należności 
za wykonane usługi na konto Przyjmującego zamówienie w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury.” 

ODPOWIEDŹ: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody. 
 

5. Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 4 projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWKO), 
który brzmi: „Za wykonanie usługi Przyjmujący zamówienie wystawi i dostarczy Udzielającemu zamówienia fakturę 
do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.”, który po zmianie otrzymałby brzmienie: „Za wykonanie usługi 
Przyjmujący zamówienie wystawi i dostarczy Udzielającemu zamówienia fakturę do 10 dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni”. 

ODPOWIEDŹ: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
 
6. W związku z zapisem § 10 ust. 3 projektu umowy (Załącznik nr 14 do SWKO), który brzmi: „Przyjmujący 
zamówienie ponosi także odpowiedzialność za straty i szkody, nie mieszczące się w zakresie a będące następstwem 
zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Przyjmującego 
zamówienie”. Prosimy o doprecyzowanie jaka jest różnica pomiędzy stratą, a szkodą. 

ODPOWIEDŹ: Udzielający Zamówienia udziela następującej odpowiedzi: § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Przyjmujący zamówienie ponosi także odpowiedzialność za szkody, nie mieszczące się w zakresie określonym, 
ust. 1, wyrządzone zamawiającemu w związku z wykonywaniem umowy, a będące następstwem zawinionego 
działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Przyjmującego zamówienie. 
 

7. Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę zapisu § 10 ust. 5 projektu umowy (Załącznik nr 14  
do SWKO), który brzmi: „Przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z aktualnej polisy Przyjmujący 
zamówienie doręczy Udzielającemu zamówienia, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, 
potwierdzenie przedłużenia posiadanego ubezpieczenia, bądź zawarcia nowego ubezpieczenia na kolejny okres. W 
.przypadku zmiany rozporządzenia wykonawczego regulującego wysokość ubezpieczenia Przyjmujący zamówienie 
ma obowiązek doubezpieczyć się, zgodnie z aktualnymi przepisami.”, który po zmianie otrzymałby brzmienie: „Przed 
upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z aktualnej polisy Przyjmujący zamówienie doręczy Udzielającemu 
zamówienia, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, potwierdzenie przedłużenia posiadanego 
ubezpieczenia, bądź zawarcia nowego ubezpieczenia na kolejny okres. W .przypadku zmiany rozporządzenia 
wykonawczego regulującego wysokość ubezpieczenia Przyjmujący zamówienie ma obowiązek utrzymania 
ubezpieczenia się, zgodnie z aktualnymi przepisami”. 

ODPOWIEDŹ: Udzielający Zamówienia udziela następującej odpowiedzi: § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
Przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z aktualnej polisy Przyjmujący zamówienie doręczy 
Udzielającemu zamówienia, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, potwierdzenie przedłużenia 
posiadanego ubezpieczenia, bądź zawarcia nowego ubezpieczenia na kolejny okres zgodnie z aktualnymi 
przepisami. 
 

8. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę zapisu §16 ust. 1  projektu umowy (Załącznik nr 14  
do SWKO), który brzmi „Personel Przyjmującego zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania w czasie realizacji 
zadań wynikających z niniejszej umowy zapisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 2016r., nr 0, poz. 186 z późn. zm.)”, który po zmianie  otrzyma brzmienie: 
„Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania w czasie realizacji zadań wynikających z niniejszej 
umowy zapisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. tekst jednolity: 
Dz. U. 2016r., poz. 186 z późn. zm.)”, Personel nie jest w tym przypadku stroną umowy. 

ODPOWIEDŹ: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
 
9. Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na złożenie oferty częściowej, tj. na wykonanie świadczeń tylko  
w trybie planowym? 
ODPOWIEDŹ: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody. 
 
                                                                                                                           Zastępca Przewodniczącego  
                                                                                                                                  Komisji Konkursowej 


