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KSZ/DSM/2/2018                                                                                                             Katowice, dn. 23.01.2018 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/2/2018 -  Konsultacje z zakresu chirurgii klatki piersiowej  

                                   i zabieg drenażu opłucnej 
                     

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

 
1. Załącznik nr 7 do SWKO  § 5 ust 4 -   Czy towarzyszący personel medyczny będzie uprawniony 

do odbioru opisu wyniku konsultacji/badania. 
 

Odpowiedź: Odbiór opisu/wyniku następuje z pełnym zachowaniem ochrony danych  osobowych.  
                      Dokumenty należy przekazać w zamkniętej opieczętowanej  kopercie. 

 
2. Załącznik nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych)  –  Czy   Udzielający   

Zamówienia   wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu § 6 ust 3,  który otrzyma poniższe brzmienie: 
„W przypadku, gdyby Udzielający Zamówienia w okresie wystąpienia sytuacji, o której mowa 
w ust. 2 musiał zlecić podmiotowi trzeciemu wykonanie badania będącego przedmiotem 
niniejszej umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pokrycia kosztów różnicy 
należności pomiędzy ceną jednostkową brutto konsultacji określoną w ofercie konkursowej, 
a ceną jednostkową brutto konsultacji, jaką Udzielający Zamówienia będzie musiał zapłacić 
podmiotowi trzeciemu za wykonanie tego świadczenia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 
podmiotu trzeciego nie może odbiegać od cen rynkowych.” 

 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
 

3. Załącznik nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych)  –  Czy   Udzielający   
Zamówienia   wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu § 9 ust 1, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Strony ustalają, że okresem obrachunkowym za wykonaną usługę jest miesiąc 
kalendarzowy. 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 wraz z wykazem o którym mowa w §8 pkt. 2”. 

 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
4. Załącznik nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych)  –  Czy   Udzielający   

Zamówienia   wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu § 10 ust 3, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Przyjmujący Zamówienie ponosi także odpowiedzialność za szkody rzeczywiście poniesione, 
z wyłączeniem utraconych korzyści, nie mieszczące się w zakresie określonym ust. 1, 
wyrządzone Udzielającemu Zamówienia w związku z wykonywaniem umowy, a będące 
następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku 
należytej staranności Przyjmującego Zamówienia”. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
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5. Załącznik nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych)   Przyjmujący 
Zamówienie prosi o doprecyzowanie zapisu § 13 ust 1. 
 
Odpowiedź:  Przez nienależyte    wykonanie    świadczeń    medycznych    należy rozumieć 
                        nie  dotrzymanie zapisów umowy. 
 

6. Załącznik nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) -  Czy Udzielający   
Zamówienia   wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu § 15 ust 9, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Przyjmujący Zamówienie, nie jest uprawniony do samodzielnego dysponowania 
powierzonymi mu danymi osobowymi, chyba, że ma taki obowiązek wynikający z przepisów 
prawa.” 

 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 

7. Załącznik nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) -  Czy Udzielający   
Zamówienia   wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu § 15 ust 10, który otrzyma poniższe 
brzmienie: „Przyjmujący Zamówienie, nie ma prawa do samodzielnego decydowania o celach 
i środkach przetwarzania powierzonych mu danych – w szczególności nie jest uprawniony 
do udostępniania osobom trzecim powierzonych mu danych osobowych, chyba, że ma taki 
obowiązek wynikający z przepisów prawa.” 
 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
 
 
 
 Przewodnicząca Komisji Konkursowej  
                                                                                                                              lek. med. Iwona Rakoczy 
 


