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KSZ/DSM/05/2019                                                                                                            Katowice, dn. 04.06.2019 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/05/2019- BADANIA LABORATORYJNE 
                     
W zawiązku z pytaniem Oferenta, które cytuję poniżej, udzielam następującej odpowiedzi: 

 
Pytanie 1:  
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści załącznika nr 1 do SWKO  w nazwie badania  
w punkcie 2,  który otrzyma poniższe brzmienie: 
2a –„Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał u pacjentów i kobiet ciężarnych w 1 teście na panelu 
 3 krwinkowym – w ilości 15 badań w okresie 24 miesięcy” 
2b – „Diagnostyka przeciwciał u pacjentów i kobiet ciężarnych w 1 teście na panelu 6-cio krwinkowym – w ilości 
50 badań w okresie 24 miesięcy”. 
 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia  wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy badań konsultacyjnych immunohematologicznych (pozycje  od 1  do  28): 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na dopisanie do załącznika nr 1 do SWKO następującej treści: 
„Udzielający Zamówienia dostarczy probówki z krwią do badań do Działu Ekspedycji w zamkniętych  
i opisanych probówkach wraz ze skierowaniem (zleceniem) z pieczątką imienną lekarza.  
Wyniki badań będą do odbioru u Przyjmującego Zamówienie w dniu następnym. 
Tryb zlecania badań: 

1. Tryb rutynowy: 

  Badania zlecone  do godziny 12.00 są wykonywane w dniu bieżącym. 

 Badania zlecone  po godzinie 12.00 są wykonywane w następnym dniu roboczym. 
2. Badania zlecone w trybie pilnym są wykonywane przez całą dobę  w możliwie najkrótszym czasie (przez 

wszystkie dni tygodnia).Za badania wykonywane w trybie pilnym obowiązuje dodatek w wysokości 
50% ceny badania”. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia  wyraża zgodę  na dopisanie do załącznika nr 1 do SWKO (Formularz 
asortymentowo – cenowy) poniższej treści: 
„Udzielający Zamówienia dostarczy probówki z krwią do badań do Przyjmującego Zamówienie w zamkniętych  
i opisanych probówkach wraz ze skierowaniem (zleceniem) zawierającym dane zgodne z obowiązującymi 
przepisami.  
Tryb zlecania badań: 

1. Tryb rutynowy: 

  Badania zlecone  do godziny 12.00 są wykonywane w dniu bieżącym. 

 Badania zlecone  po godzinie 12.00 są wykonywane w następnym dniu roboczym. 
2. Badania zlecone w trybie pilnym będą wykonywane przez całą dobę  w możliwie najkrótszym czasie  
7  dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Należy przez to rozumieć zapewnienie całodobowego dostępu do 
świadczeń.Za badania wykonywane w trybie pilnym obowiązuje dodatek w wysokości 50% ceny badania”. 

 

 
Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
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