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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/15/2018 

 
Komisja Konkursowa zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w treści SWKO: 

1.  Załącznik nr 1 do SWKO – Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet nr 1 otrzymuje następującą 
brzmienie zgodnie z załączonym wzorem. 

 

Załącznik nr 9 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) 
2.  § 1 pkt 4 otrzymuje 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 ( dotyczy Pakietu nr 1) ”. 
 

3.  § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„Koszt dostarczenia oryginałów wyników (z pełnym zachowaniem ochrony danych osobowych) do 
Udzielającego Zamówienia  w terminie wykazanym w załącznikach  nr 1 – 3  do niniejszej umowy leży po 
stronie Przyjmującego Zamówienie. 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).” 
 

4.  § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„ Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej tzn. 
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany dołączyć do faktury wykaz wykonywanych badań zawierający: imię, 
nazwisko oraz PESEL pacjenta, nazwę oddziału szpitalnego lub poradni, nazwisko lekarza kierującego oraz 
wyszczególnioną cenę badania dla każdego pacjenta.  Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość 
dostarczania zestawienia wykonanych badań do faktur w formie pisemnej tabeli zgodnie ze wzorem 
obowiązującym u Przyjmującego Zamówienie bez cen badania dla każdego pacjenta ( dotyczy Pakietu nr 1).” 
 

5. § 9 pkt 1 otrzymuje 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.” 
 

6.   § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„ Za nienależyte wykonanie umowy, w tym niedostarczenie wyników badań w terminie wynikającym z zawartej 
umowy, Udzielający Zamówienia może  nałożyć  na  Przyjmującego   Zamówienie   karę umowną,  w wysokości 
jednokrotnej wartości niewykonanych lub nienależycie wykonanych świadczeń medycznych.” 
 

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji Konkursowej  

                                                                                                            Iwona Rakoczy 
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Załącznik nr 1 

         

   

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 
  

         

Pakiet nr 1 Badania laboratoryjne 
       

    
 

    

Lp. Nazwa badania Metoda  
Szacunkowa ilość 

badań na 36 
miesięcy 

Maksymalny czas 
oczekiwania na 
wynik badania 

Cena jedn. 
netto 

Wartość netto VAT 
Wartość 
brutto 

1 Badanie STEC 

hodowlano-
lateksowa  

15 do 3 dni roboczych 
        

molekularna 
real-time                       
RT-PCR* 

5 do 2 dni roboczych 

        

2 
Wykrywanie materiału genetycznego 

wirusa grypy A i B oraz AH1N1 

molekularna 
real-time                       
RT-PCR 

140 do 24 godzin 

        

      Ogółem wartość:           

         

 

* wykonywane w przypadku podejrzenia werotoksyczności 
       


