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ZMIANY DO TREŚCI KONKURSU II 
 

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/13/2016: 
 

1.) Konsultacje gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 
2.) Badania diagnostyczne gastroenterologiczne- CPV: 85121251-7 
3.) Konsultacje pulmonologiczne- CPV: 85121232-8  
4.) Badania diagnostyczne pulmonologiczne- CPV: 85121232-8 
5.) Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5 
6.) Konsultacje z zakresu chirurgii plastycznej- CPV: 85121200-5 
7.) Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5   

 
 
Komisja Konkursowa zawiadamia o dokonaniu następujących zmian: 

 VII  ZAWARTOŚĆ OFERTY dodaje się pkt. 16: 
16. Oświadczenie Oferenta wg Załącznika nr 13 do SWKO- dotyczy w przypadku realizowania przedmiotu zamówienia 

przez personel lekarski posiadający umowę cywilnoprawną z Oferentem oraz działający na rachunek i rzecz Oferenta. 

 VII  ZAWARTOŚĆ OFERTY dopisuje się: Dokument wymieniony w pkt. 16 składa się w formie oryginału. 
 

 §1 ust. 4 umowy (załącznik nr 12 do SWKO) otrzymuje brzmienie:  
Zapewnienie możliwości wykonania konsultacji 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 …………………………………………………………………………………..………, 
pakiet nr 7 …………………………………………………………………………………..………, 

niezależnie od pory dnia i nocy przez wszystkie dni w roku. Należy przez to rozumieć całodobowy dostęp  
do konsultacji. 

 § 9 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie: 
Za wykonanie usługi Przyjmujący zamówienie wystawi i dostarczy Udzielającemu zamówienia fakturę do 10 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni. 

 § 16 ust. 1 umowy otrzymuje 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.). 

 Dodaje się Załącznik nr 13 do SWKO. 
 
 
 
                                                                                                                               Przewodniczący Komisji Konkursowej 

                                                       


