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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/20/2019 
 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.  Załącznik nr 9 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) 

§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych na 
rzecz   pacjentów Udzielającego Zamówienia z zakresu  ……………………………………………………………………….    
wykazanych   w załączniku nr ……..  do  umowy  stanowiącego  jej  integralną część, zgodnie z cenami 
jednostkowymi wskazanymi w ofercie z dnia ………………………………. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie  
o którym mowa w ust. 1  na zasadach określonych w umowie oraz w SWKO, a Udzielający Zamówienia 
do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń. 
3. Świadczenia wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego Zamówienie: 
Pakiet nr 1…………………………………………………………………………od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00-14:35 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,  
nr tel.:…………………………………………………….. 
4. Zapewnienie możliwości wykonania świadczeń poza wyznaczonymi godzinami po wcześniejszym 
kontakcie  telefonicznym, niezależnie od pory dnia i nocy przez wszystkie dni kalendarzowe w roku. 
Należy przez to rozumieć całodobowy dostęp do świadczeń.  
5. Termin realizacji świadczenia planowego od momentu zgłoszenia: do 3 dni kalendarzowych. 
6. Termin realizacji świadczenia CITO od momentu zgłoszenia: do 24 godzin. 
7.   Podstawą  wykonania Usługi będzie zlecenie wystawione przez Udzielającego Zamówienia. 
8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przekazywania Udzielającemu Zamówienia informacji  
o realizacji przyjętego zamówienia w trybie kwartalnym do 15 dnia miesiąca następnego przypadającego 
po kwartale.  
9. Minimalna liczba osób jakie będą wykonywały świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy  

    wynosi………….. 
10. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykorzystywania elektronicznego podpisu do 
autoryzacji wyników badań -  w przypadku spełniania warunku określonego w SWKO rozdział V 
WYMAGANIA I OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OFERENTÓW pkt. 15 a - g. 

  
3. Załącznik nr 9 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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