
KSZ/DSM/21/2019                                                                                                                             Katowice  13.01.2020r. 

. 

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/21/2019 
 Komisja Konkursowa zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w treści SWKO: 

1. SWKO Dział V pkt 14  ppkt a otrzymuje brzmienie: 
„Dostęp doświadczeń dwa razy w tygodniu (np. poniedziałek, wtorek) w godzinach od 1500 do 
1600”. 
 

2. SWKO Dział V pkt 14  ppkt b  otrzymuje brzmienie:  
„Konsultacja będzie wykonywana w terminie  nieprzekraczającym  6 dni kalendarzowych od 
momentu zgłoszenia”. 
 

3. 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.” 
 

4. Załącznik nr 2  do SWKO (Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych)  dział III 
otrzymuje brzmienie: 

 
Wymagania szczegółowe  

Warunki wymagane:  

Zapewnienie dostępu do świadczeń dwa razy w tygodniu (np. poniedziałek, wtorek)   
w godzinach od 1500 do 1600.. 

tak 

Termin wykonania świadczenia: do 6 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia.  tak 

Wymagania dodatkowe niepunktowane (NIE WYMAGANE):  

Opracowanie  procedur i zasad przygotowania pacjenta - jeżeli wykonanie 
świadczenia wymaga przeprowadzenia określonego postępowania 
przygotowawczego u pacjenta. 

tak/nie/ 
nie jest wymagane** 

Wymagania dodatkowo punktowane (NIE WYMAGANE):  

Posiadanie certyfikatu systemu  zarządzania jakością  ISO w zakresie przedmiotu 
zamówienia.   

tak/nie** 

Posiadanie standardu wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi za 
pomocą protokołu HL7. tak/nie** 

 

5.  Załącznik nr 9 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) § 1 pkt 3 otrzymuje    
     brzmienie:  

„Świadczenia wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego Zamówienie: 
  Pakiet nr 1 …………………………………………………………………………………………………… 

    Dwa razy w tygodniu (np.  poniedziałek i wtorek) w godzinach od 15:00  do  16:00  
 po  wcześniejszym kontakcie telefonicznym,  nr  tel.  …………………………………………………..    . 

 
6. Załącznik nr 9 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) § 1 pkt 4 otrzymuje  
    brzmienie:  
    „Termin realizacji świadczenia od momentu zgłoszenia: do 6 dni kalendarzowych”. 
7. Załącznik nr 9 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych)§ 1 pkt 5  

       wykreśla się. 



 
8. 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.” 
 
 

 
 
                                                                                                                 Przewodnicząca Komisji Konkursowej  

                                                                                                                                    Iwona Rakoczy 
 


