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KSZ/DSM/15/2018                                                                                                            Katowice, dn. 21.05.2018 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/15/2018- Badania laboratoryjne 
                     

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

 
Pytanie 1: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę w poz. 1 Pakietu nr 1 (Załącznik nr 1 do SWKO) na 
wykonywanie badania STEC dwuetapowo: metodą hodowlano-lateksową oraz w razie podejrzenia 
werotoksyczności potwierdzenia metodą molekularną real time RT-PCR? 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
Pytanie 2: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę w poz. 2 Pakietu nr 1 (Załącznik nr 1 do SWKO) na rzecz 
wykonywania pakietu badań wykrywającego materiał genetyczny wirusa grypy typu A i B oraz AH1N1 metodą 
molekularną real time RT-PCR? 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
Pytanie 3: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 9 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 1 pkt 4 dla Pakietu nr 1, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Badania planowe będą wykonywane w siedzibie Przyjmującego Zamówienie w terminie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 730 do 1505, a materiał do badań będzie przyjmowany od poniedziałku do czwartku  
w godzinach od 800 do 1100 ”. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
Pytanie 4: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wykreślenie § 5 pkt 6 Załącznika nr 9 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych) na rzecz pobierania sprawozdania z badań w formie elektronicznej ze 
strony internetowej  
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na dopisanie do § 5 pkt 6 Załącznika nr 9 do SWKO 

(Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) zapisu o poniższym brzmieniu: 
„Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość pobierania sprawozdania z badań w formie elektronicznej ze 
strony internetowej Przyjmującego Zamówienie, jeśli treść dokumentu została sporządzona zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dotyczy Pakietu nr 1). 
 
Pytanie 5: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wykreślenie § 1 pkt 7 Załącznika nr 9 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 6: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na dostarczenie zestawienia wykonanych badań do faktur w formie 
pisemnej tabeli zgodnie ze wzorem obowiązującym u Przyjmującego Zamówienie bez cen badania dla każdego 
pacjenta ( dotyczy Pakietu n1)? 
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Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
Pytanie 7: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie w § 13 pkt 1 Załącznika nr 9 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)  kary umownej za nienależyte wykonanie umowy? 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na obniżenie kary za nienależyte wykonanie umowy  do 

wysokości jednokrotnej wartości niewykonanych lub nienależycie wykonanych świadczeń medycznych. 
 
 
Pytanie 8: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na odstąpienie od zobowiązania przedłożenia przez Przyjmującego 
Zamówienie aktualnych certyfikatów potwierdzających udział w badaniach biegłości na wszystkie badania? Ze 
względu na brak organizatorów niektórych badań biegłości 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
Pytanie 9: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę w § 9 pkt 1 Załącznika nr 9 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych) terminu płatności z 60 dni na 30 dni? 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę terminu płatności za wykonane usługi na 

konto Przyjmującego Zamówienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego 
oryginału faktury. 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
                                                                                                                                                       Iwona Rakoczy 
 


