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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/16/2018 

 
Komisja Konkursowa zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w treści SWKO: 

 

Załącznik nr 8 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) 
1.  § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„Przyjmujący Zamówienie  wynik badania 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 w terminie wykazanym 
w załącznikach  nr 1 - 2 do niniejszej umowy. Udzielający Zamówienia dopuszcza 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. Nie wydanie 
wyniku  w  czasie  określonym  w  niniejszej  umowie  będzie skutkowało brakiem płatności za wykonanie 
badania.” 
 

2. § 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 21 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury wraz 
z wykazem o którym mowa w §8 pkt 2.” 
 

3.   § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„Za wykonanie usługi Przyjmujący Zamówienie wystawi i dostarczy Udzielającemu Zamówienia fakturę  
do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.” 
 

4.   § 14 pkt 1 c otrzymuje brzmienie: 
„Wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia”. 
 

Załącznik do umowy – ZASADY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 
5. § 4 otrzymuje 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.” 
 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 

                                                                                                                                                      Iwona Rakoczy 

 


