
KSZ/DSM/1/2020                                                                                                                   Katowice  23.01.2020r. 

. 

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/1/2020 
 Komisja Konkursowa zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w treści SWKO: 

 

1. SWKO  Dział IV WYMAGANY TERMIN REALIZACJI otrzymuje brzmienie: 
„Pakiet nr 1:  od dnia zawarcia umowy   do 31.01.2023r.” 

 
2. SWKO Dział V pkt 14   otrzymuje brzmienie: 

„W zakresie pakietu nr 1   Udzielający Zamówienia wymaga: 
a) Materiał  do  badań  Przyjmujący  Zamówienie  będzie  odbierał  z  Laboratorium        

Centralnego  Udzielającego Zamówienia  raz  dziennie w dni robocze od        
poniedziałku do piątku  w godzinach od  7:00-14:00; 

        b)  Badanie „Troponina T” pozycja 51 Załącznika nr 1 do SWKO  będzie wykonane do 
 3 godzin od momentu dostarczenia próbki do Laboratorium Przyjmującego 
Zamówienie z zastrzeżeniem iż czas  trwania transportu nie może przekroczyć  
1 godziny od momentu pobrania. Świadczenie będzie wykonywane w miejscu 
wykonywania badania Przyjmującego Zamówienie całodobowo tj. 7  dni w tygodniu 
i 24 godziny na dobę. Należy przez to rozumieć zapewnienie całodobowego dostępu 
do świadczenia.  

c) Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania –  określa  załącznik nr 1 do SWKO; 
d) Koszty transportu materiału do badań od Udzielającego Zamówienia do 

laboratorium Przyjmującego Zamówienie oraz koszty dostarczenia oryginału 
wyników do Udzielającego Zamówienia leżą po stronie Przyjmującego 
Zamówienie”. 

 
3.  Załącznik nr 1 do SWKO – Formularz asortymentowo – cenowy -   otrzymuje brzmienie 

jak Formularz asortymentowo- cenowy stanowiący załącznik do Zmian do Treści Konkursu ; 
 

4. Załącznik nr 2  do SWKO (Formularz ofertowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych)  
„Termin realizacji: Pakiet nr 1:  od dnia zawarcia umowy   do 31.01.2023r.” 
 

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

 
 
Wymagania szczegółowe dla pakietu nr 1; 

Warunki wymagane:  

Materiał do badań Przyjmujący Zamówienie będzie odbierał z Laboratorium 
Centralnego Udzielającego Zamówienia raz dziennie od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7:00 do 14:00; 

tak 

Badanie „Troponina T” pozycja 51 Załącznika nr 1 do SWKO  będzie wykonane do  
3 godzin od momentu dostarczenia próbki do Laboratorium Przyjmującego 
Zamówienie z zastrzeżeniem iż czas  trwania transportu nie może przekroczyć 
 1 godziny od momentu pobrania. Świadczenie będzie wykonywane w miejscu 
wykonywania badania Przyjmującego Zamówienie całodobowo tj. 7  dni  
w tygodniu i 24 godziny na dobę. Należy przez to rozumieć zapewnienie 
całodobowego dostępu do świadczenia.  

tak 

 Koszty transportu materiału do badań od Udzielającego Zamówienia do 
laboratorium Przyjmującego Zamówienie oraz koszty dostarczenia oryginału 
wyników do Udzielającego Zamówienia leżą po stronie Przyjmującego 
Zamówienie. 

tak 



Warunki dodatkowe:  

Przygotowanie procedur i zasad przygotowania pacjenta - jeżeli wykonanie 
świadczenia wymaga przeprowadzenia określonego postępowania 
przygotowawczego u pacjenta; 

tak/nie/ 
nie jest 

wymagane** 

Przygotowanie  procedur i zasad pobierania, przechowywania, przyjmowania  
i transportu materiału do badań -  jeżeli wykonanie świadczenia wymaga 
przeprowadzenia określonego postępowania przygotowawczego; 

tak/nie/ 
nie jest 

wymagane** 

Wymagania dodatkowo punktowane dla wszystkich pakietów (NIE 
WYMAGANE): 

 

Posiadanie standardu wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi za 
pomocą protokołu HL7. 

tak/nie 

Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością  ISO – w zakresie przedmiotu 
zamówienia 

tak/nie 

 
6. Załącznik nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) § 1 pkt 4 

otrzymuje brzmienie: ”Materiał  do  badań  Przyjmujący  Zamówienie  będzie  odbierał  
 z  Laboratorium  Centralnego  Udzielającego Zamówienia  raz  dziennie w dni robocze od        
poniedziałku do piątku  w godzinach od  7:00-14:00”. 

7. Załącznik nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) § 1 pkt 5  
   dopisuje się: 

„Badanie Troponina T pozycja 51 Załącznika nr 1 do SWKO  będzie wykonane do 
3 godzin od momentu dostarczenia próbki do Laboratorium Przyjmującego Zamówienie  
z zastrzeżeniem iż czas  trwania transportu nie może przekroczyć 1 godziny od momentu 
pobrania. Świadczenie będzie wykonywane w miejscu wykonywania badania Przyjmującego 
Zamówienie całodobowo tj. 7  dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Należy przez to 
rozumieć zapewnienie całodobowego dostępu do świadczenia”.  

 
8.  Załącznik nr 7 do SWKO (Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych) § 2 otrzymuje 

brzmienie: 
                   „Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje: 
                     •  Pakiet nr 1:  od dnia zawarcia umowy do  31.01.2023r.” 
 
                                                                                  

                                                                                                              Przewodnicząca Komisji Konkursowej  
                                                                                                                            Iwona Rakoczy 

 

 

 


