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KSZ/DSM/16/2018                                                                                                            Katowice, dn. 04.06.2018 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/16/2018- BADANIA LABORATORYJNE 
                     

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

 
Pytanie 1: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na przesyłanie wyników badań zawartych w pakiecie nr 1 pocztą 
tradycyjną priorytetową lub drogą mailową w postaci zaszyfrowanej do lekarza kierującego? 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na przesyłanie wyników badań drogą mailową w postaci 

zaszyfrowanej do lekarza kierującego ( z zaznaczeniem, że hasło do odszyfrowania pliku musi być przesłane 
innym kanałem komunikacyjnym) a następnie poczta tradycyjna priorytetową. 
 
 
Pytanie 2: 
Przyjmujący Zamówienie prosi o sprecyzowanie czy do wyników przesyłanych drogą informatyczną w ramach 
protokołu HL7 będzie miał dostęp jedynie lekarz kierujący pacjenta na badania genetyczne.  
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia informuje, że za dostęp do wyników z badań odpowiadają ustawienia 

uprawnień dla użytkowników eksploatowanego systemu informatycznego. 
 
Pytanie 3: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 8 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 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury wraz z wykazem  
o którym mowa w § 8 pkt 2.” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę treści Załącznika nr 8 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 21 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury wraz  
z wykazem o którym mowa w § 8 pkt 2.”. 
 
 
Pytanie 4: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 8 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 9 pkt 3, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Za wykonanie usługi Przyjmujący Zamówienie wystawi i dostarczy Udzielającemu Zamówienia fakturę  
do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
 
Pytanie 5: 
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”. 
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Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
 
Pytanie 6: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści § 4 Zasad Powierzenia Danych Osobowych, który 
otrzyma poniższe brzmienie: 
„W  przypadku  wejścia  przez  Powiernika  w  posiadanie  danych osobowych, w związku z wykonaniem usługi, 

o której mowa w § 2, Powiernik archiwizuje zbiory danych wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji       
umowy. Po ustaniu konieczności przetwarzania danych w związku z wykonywaniem powyższej usługi, 
Powiernik niezwłocznie usuwa przetwarzane dane osobowe, jeżeli przepisy prawa nie nakazują inaczej. 
Powiernik nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych usunie z własnych systemów informatycznych 
oraz zniszczy dane osobowe przechowywane na nośnikach elektronicznych, z wyłączeniem archiwizacji 
dokumentacji medycznej, co potwierdza protokolarnie”. 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
 
Pytanie 7: 
Czy Udzielający Zamówienia dopuści w zakresie Pakietu nr 1 formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik 
nr 1 ) złożenie oferty na badania panelowe – „Panel trombofilii” obejmujący 6 mutacji: 

 2 mutacje czynnika V Leiden (G1691A i A4570GR2) 

 Mutacja genu protrombiny 20210A 

 2 mutacje genu MTHFR (C677T i A1298C) 

 Mutacja w genie inhibitora aktywatora plazminogenu PAI-1/SERPINE?  
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 
                                                                                                                                                      Iwona Rakoczy 
 


