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ZMIANY DO TREŚCI KONKURSU 

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/08/2018 
  

Komisja Konkursowa zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w treści SWKO: 

Załącznik nr 9 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) 

 

1. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał przedmiot 
umowy na podstawie skierowania/zlecenia podpisanego przez Udzielającego Zamówienia 
wg wzoru dostarczonego przez Przyjmującego Zamówienie lub Przyjmujący Zamówienie 
będzie wykonywał przedmiot umowy na podstawie elektronicznego zlecenia 
wygenerowanego z nadrzędnego systemu informatycznego Udzielającego Zamówienia.  
W dalszej kolejności nastąpi przesłanie zlecenia podpisane przez Udzielającego Zamówienia 
(w przypadku spełnienia warunku określonego w SWKO rozdział V WYMAGANIA  
I OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OFERENTÓW pkt. 16 a – g)”. 
 

2. § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się, że opis konsultacji 
Udzielający Zamówienia otrzymuje bezpośrednio po wykonaniu świadczenia do rąk 
towarzyszącego personelu medycznego. Odbiór opisu następuje z pełnym zachowaniem 
ochrony danych osobowych. Dokument należy przekazać w zamkniętej opieczętowanej 
kopercie oraz  Przyjmujący Zamówienie wynik konsultacji zobowiązany jest odesłać  
w pierwszej kolejności drogą elektroniczną z posiadanego systemu do nadrzędnego 
medycznego systemu informatycznego HIS Udzielającego Zamówienia poprzez standard HL7 
z szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa informacji oraz identyfikacji zlecenia. Następnie 
wynik badania musi dostarczyć w formie pisemnej Udzielającemu Zamówienia. Nie wydanie 
wyniku w czasie określonym w niniejszej umowie będzie skutkowało brakiem płatności za 
wykonanie badania (w przypadku spełnienia warunku określonego w SWKO rozdział  
V WYMAGANIA  I OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OFERENTÓW pkt. 16 a – g)”.   
 

3. § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  „Koszt dostarczenia oryginałów wyników (z pełnym 
zachowaniem ochrony danych osobowych) do Udzielającego Zamówienia w innym terminie 
niż podany w pkt. 4 leży po stronie Przyjmującego Zamówienie (termin nie może przekroczyć 
3 dni roboczych od momentu wykonania świadczenia)”  
 

4. § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  „W przypadku konieczności wykonania badań dodatkowych, 
których lekarz kierujący nie uwzględnił na skierowaniu/zleceniu, a których wykonanie jest 
niezbędne do pełnego przeprowadzenia świadczenia Przyjmujący Zamówienie jest 
zobowiązany uzgodnić potrzebę wykonania niniejszych badań dodatkowych z lekarzem 
kierującym. W obowiązku Przyjmującego Zamówienie jest posiadanie pisemnego 
potwierdzenia wyrażenia zgody na wykonanie badań dodatkowych przez lekarza kierującego 
Udzielającego Zamówienia. Termin realizacji świadczenia w takim przypadku zostanie 
wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia badań dodatkowych w porozumieniu i za 
zgodą lekarza kierującego”.  

 



5. § 10 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 
„1. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za udzielanie świadczeń przez osoby 
przez siebie zatrudnione.  
2. Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przy udzielaniu 
świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia.  
3. Przyjmujący Zamówienie ponosi także odpowiedzialność za szkody, nie mieszczące się  
w zakresie określonym ust. 1 i ust. 2, wyrządzone Udzielającemu Zamówienia w związku  
z wykonaniem umowy, a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, 
rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Przyjmującego Zamówienie.” 
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