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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/19/2018 – BADANIA GENETYCZNE 

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

1. Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisu w  treści umowy na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych § 8 ust.2 na następujący: „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, oraz 

wyszczególnioną cenę badania dla każdego pacjenta.” 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 

2. Czy  Udzielający Zamówienia  wyraża  zgodę  na  zmianę  brzmienia  zapisu  w  treści umowy 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych § 9   ust. 1  na    następujący: „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 60 dni od dnia wystawienia prawidłowo 

wystawionego oryginału faktury wraz z wykazem o którym mowa w §8 pkt 2.” 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 

3. Czy   Udzielający  Zamówienia  wyraża  zgodę  na  zmianę brzmienia  zapisu w treści umowy na    

udzielanie świadczeń zdrowotnych § 11 na następujący: „Usługi stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy mają charakter usług w zakresie opieki medycznej, służą profilaktyce, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, są wykonywane w ramach 

działalności leczniczej i jako takie podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 

pkt. 18 obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 

1221 z późn. zm.)”. 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 

4.   Czy   Udzielający  Zamówienia  wyraża  zgodę  na  zmianę brzmienia  zapisu w treści umowy na    

      udzielanie świadczeń zdrowotnych § 5 ust. 5 na następujący: „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 (w  przypadku spełnienia warunku określonego w SWKO rozdział V WYMAGANIA 

     I OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OFERENTÓW pkt. 17 a – g ). 



Następnie wynik badania musi dostarczyć w formie pisemnej Udzielającemu Zamówienia 

niezwłocznie po uzyskaniu przez niego wyniku badań wykazanym w załącznikach  nr 1 - 2 do 

niniejszej umowy”. 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

5. Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisu w treści umowy na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych § 13 ust. 1 na następujący: „Za nienależyte wykonanie umowy Udzielający 

Zamówienia może  nałożyć  na  Przyjmującego   Zamówienie   karę   umowną,  w wysokości 

dwukrotnej wartości niewykonanych lub nienależycie wykonanych świadczeń medycznych”. 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

6. Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na dodanie w treści umowy na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych § 12 ust. 3 o następującej treści: 

„3. Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do zmian cen określonych w Załączniku nr 1 do 

umowy w przypadku wzrostu kosztów badań, będących przedmiotem umowy”. 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 

7.  Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę zapisu w treści umowy na udzielanie 

świadczeń  §  6 ust. 1  na następujący: „Przyjmujący Zamówienie nie może powierzyć wykonania 

świadczonych usług osobom (podmiotom) trzecim bez zgody Udzielającego Zamówienia”. 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 

8.  Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę zapisu w treści umowy na udzielanie 

świadczeń  § 14 ust.1 d) na następujący: „wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia 

umowy, w tym trzykrotnej nieterminowej realizacji przedmiotu umowy.”.     

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

9.  Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na dodanie § 15 ust. 3 o następującej treści:  

„Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych do przestrzegania zasad 

określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stosowania się do 

wytycznych i zaleceń dotyczących przetwarzania danych osobowych wydanych przez Europejską 

Radę Ochrony Danych, o której mowa w art. 68 powołanego rozporządzenia.”.      

 

                         Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

                                                                

                                                              Przewodnicząca Komisji Konkursowej 

                                                                   Iwona Rakoczy 

 


