
 

 
 
KSZ/DSM/17/2019                                                                                                            Katowice, dn. 10.10.2019 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/17/2019: 
 

 

 Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH 

 Badania molekularne 
CPV: 85145000-7 – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 

 
 

                     

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

 
Pytanie 1: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na usunięcie § 1 pkt 6 Załącznika nr 8 do SWKO (Umowa na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych)? 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie 2: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 8 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 5 pkt 5, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do wysłania na swój koszt w terminie do 3 dni kalendarzowych 
od terminu realizacji zleconego badania określonego w paragrafie 1 ustęp 4 do siedziby Udzielającego 
Zamówienia (kierując na oddział/poradnię zlecających badanie)”. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na poniższą zmianę: 

„Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do wysłania pisemnego wyniku badania (z pełnym 
zachowaniem ochrony danych osobowych) na swój koszt w terminie do 3 dni roboczych od terminu realizacji 
zleconego badania określonego w paragrafie 1 pkt 4 do siedziby Udzielającego Zamówienia (kierując na 
oddział/poradnię zlecających badanie)”. 

 
 
Pytanie 3: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 8 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 6 pkt 2, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„W przypadku wystąpienia okoliczności zawinionych przez Przyjmującego Zamówienie uniemożliwiających 
wykonywanie przez Przyjmującego Zamówienie przedmiotu umowy Przyjmujący Zamówienie powiadomi 
niezwłocznie na piśmie o zaistniałym fakcie Udzielającego Zamówienia, podając przyczynę oraz przewidywany 
czas braku możliwości wykonywania usług. 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 

 
Pytanie 4: 
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę treści Załącznika nr 8 do SWKO (Umowa na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych) w § 8 pkt 2, który otrzyma poniższe brzmienie: 
„Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej tzn. 
imię i nazwisko oraz wyszczególnioną cenę badania dla każdego pacjenta.” 
 



 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na poniższą zmianę: 
„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 lub datę urodzenia pacjenta, nazwę oddziału szpitalnego lub poradni  oraz 
wyszczególnioną cenę badania dla każdego pacjenta.” 

 
 
Pytanie 5: 
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 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury 
wraz z wykazem o którym mowa w §8 pkt 2.” 
 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
 
 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
                                                                                                                                                      Iwona Rakoczy 
 


