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KSZ/DSM/11/2018                                                                                                            Katowice, dn. 27.04.2018 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/11/2018- Konsultacje  lekarza specjalisty w dziedzinie Genetyki Klinicznej 
                     

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

 
Pytanie 1: 

Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 9 Rozdziału V SWKO - Wymagania i obowiązki 

dotyczące oferentów? 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 2: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści pkt 9 Rozdział V SWKO - Wymagania i obowiązki 
dotyczące oferentów, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Oferent zapewni wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w konkursie zgodnie z obowiązującymi 
normami w tym zakresie z uwzględnieniem wymogów jakościowych”. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 3: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie podpunktu a i b pkt 14 Rozdział V SWKO - Wymagania  
i obowiązki dotyczące oferentów oraz o wprowadzenie w tym miejscu zapisu o następującym brzmieniu:  
„Zapewnienie dostępu do świadczeń po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu 
wykonania konsultacji.” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 4: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie podpunktu e pkt 14 Rozdział V SWKO - Wymagania  
i obowiązki dotyczące oferentów?  

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 5: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści pkt 23 Rozdział V SWKO - Wymagania i obowiązki 
dotyczące oferentów, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„ Termin odpłatności – rozliczenie miesięczne, do 30 dni od dnia otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z wykazem określonym w pkt. 22.” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
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Pytanie 6: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści pkt 9 Rozdział VI SWKO – Sposób przygotowania 
oferty, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Załączniki do oferty winny być aktualne. Za aktualne dla celów niniejszego konkursu ofert uważa się 
dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy polisy 
ubezpieczeniowej i certyfikatu ISO)”. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie 7: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie słowa „notarialnej” w pkt 11 Rozdział VI SWKO - Sposób 
przygotowania oferty?  

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 8: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie zapisów Załącznika nr 2 do SWKO – III Wymagania 
szczegółowe dla pakietów nr 1:  
„Zapewnienie dostępu do konsultacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym”  
oraz „ Termin realizacji świadczeń: do 48 godzin od momentu zgłoszenia” i wprowadzenie w tym miejscu zapisu 
o następującym brzmieniu: 
 „ Zapewnienie dostępu do konsultacji  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu 
wykonania konsultacji.” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 9: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie Załącznika nr 5 do SWKO – Oświadczenie Oferenta? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 10: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 1 pkt 4, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„ Zapewnienie dostępu do konsultacji po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr telefonu …………………… 
i uzgodnieniu terminu wykonania konsultacji.” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 11: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 5 § 1 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 12: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 7 § 1 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
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Pytanie 13: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 9 § 1 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 14: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 1 § 3 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 15: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 8 - 10 § 4 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 16: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 11 § 4 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych) oraz na usunięcie Załącznika do umowy – Zasady powierzenia danych 
osobowych? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 17: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 5 pkt 1, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„ Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał przedmiot umowy na podstawie skierowania/zlecenia 
wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podpisanego przez Udzielającego Zamówienia. 
Udzielający Zamówienia zobowiązany jest do określenia na skierowaniu/zleceniu trybu wykonania świadczeń 
będących przedmiotem niniejszej umowy (tryb pilny lub tryb planowy).” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 18: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 3 § 5 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 19: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 5 pkt 4, który otrzyma poniższe 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.” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
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Pytanie 20: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 5 § 5 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 21: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 5 pkt 6, który otrzyma poniższe 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”. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 22: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 13 - 15 § 5 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 23: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 2 § 6 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 24: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 3 § 6 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 25: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 1a § 7 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 26: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 9 pkt 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 do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury wraz z wykazem o którym 
mowa w § 8 pkt 2.” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
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Pytanie 27: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 9 pkt 2, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„ Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek Przyjmującego Zamówienie”. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
 
Pytanie 28: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 9 pkt 3, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Za wykonanie usługi Przyjmujący Zamówienie wystawi Udzielającemu Zamówienia fakturę do 7 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni”. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
 
Pytanie 29: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie pkt 3 § 10 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 30: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie § 13 Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych)? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 31: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 14 pkt 1 c, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia”. 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
 
 
 
 
 
 

Za-Przewodniczącego Komisji Konkursowej 
                                                                                                                                             mgr Wioleta Łazuka 
 


