
KSZ/DSM/17/2019                                                                                                                             Katowice  14.10.2019r. 

. 

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/17/2019 
  

Komisja Konkursowa zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w treści SWKO: 

1. SWKO Dział V pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„Termin odpłatności rozliczenie miesięczne, 30 dni od dnia otrzymania oryginału prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z wykazem określonym w pkt. 23.” 

 

2. SWKO Dział V pkt 14 c otrzymuje brzmienie: 

„Oferent będzie zobowiązany do wysłania pisemnego wyniku badania (z pełnym 

zachowaniem ochrony danych osobowych) na swój koszt w terminie do 3 dni 

kalendarzowych od terminu realizacji zleconego badania określonego w pkt 14 b do siedziby 

Udzielającego Zamówienia (kierując na oddział/poradnię zlecających badanie)”. 

 

3. Załącznik nr 8 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) 

§ 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

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

4. Załącznik nr 8 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) 

§ 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 lub datę urodzenia pacjenta, 
nazwę oddziału szpitalnego lub poradni  oraz wyszczególnioną cenę badania dla każdego 
pacjenta.” 

 

5. Załącznik nr 8 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) 

§ 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.” 
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