
 

 
 
KSZ/DSM/2/2020                                                                                                    Katowice, dn. 17.02.2020 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/2/2020: 

Badania molekularne 
CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 

 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne  
  W zawiązku z pytaniami Oferenta, które cytuję poniżej, udzielam następujących odpowiedzi: 

 

1. Pytanie 1: Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na dodanie do Umowy na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 7 do SWKO) § 8a o następującym brzmieniu: 

„§ 8 a 
1. Niezależnie od wynagrodzenia, przysługującego Przyjmującemu Zamówienie z tytułu 

wykonywania badań objętych niniejszą Umową, Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do 
zapłaty Przyjmującemu Zamówienie ryczałtu w wysokości ………. zł (słownie złotych: ……….) 
plus należny podatek VAT za każdy miesiąc kalendarzowy trwania Umowy. 

2. Zapłata ryczałtu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następować będzie 
miesięcznie, na podstawie faktur wystawionych przez Przyjmującego Zamówienie 
 i przekazanych Udzielającemu Zamówienia w terminie do 20 dnia miesiąca kolejnego. 

3. Udzielający Zamówienia dokonuje zapłaty ryczałtu przelewem na rachunek bankowy 
Przyjmującego Zamówienie, wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo sporządzonej faktury, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.” 

 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie  wyraża zgody. 

 

2. Pytanie 2: Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę § 10 ust. 5 Umowy na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 7 do SWKO), który po zmianach otrzymałby 

następujące brzmienie: „5. Przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z aktualnej polisy 

Przyjmujący Zamówienie doręczy Udzielającemu Zamówienia potwierdzenie przedłużenia 

posiadanego ubezpieczenia, bądź zawarcia nowego ubezpieczenia na kolejny okres, na pisemne 

wezwanie Udzielającego Zamówienia. W przypadku zmiany rozporządzenia wykonawczego 

regulującego wysokość ubezpieczenia Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek doubezpieczyć się, 

zgodnie z aktualnymi przepisami.”? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie  wyraża zgody. 

 

3. Pytanie 3: Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę § 10 ust. 2 Umowy na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 7 do SWKO), który po zmianach otrzymałby 

następujące brzmienie: „2.Przyjmujący Zamówienie ponosi także odpowiedzialność za szkody, 

nie mieszczące się w zakresie określonym ust. 1, wyrządzone Udzielającemu Zamówienia  

w związku z wykonywaniem Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które wynikły z winy 

umyślnej Przyjmującego zamówienie.”? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie  wyraża zgody. 



 

 
 

4. Pytanie 4: Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę § 13 ust. 1 Umowy na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 7 do SWKO), który po zmianach otrzymałby 

następujące brzmienie: „1. Za niewykonanie umowy, Udzielający Zamówienia może nałożyć na 

Przyjmującego Zamówienie karę w wysokości wartości niewykonanych świadczeń medycznych. Za 

nienależyte wykonanie umowy, w tym niedostarczenie wyników w terminie, Udzielający 

Zamówienia może nałożyć na Przyjmującego Zamówienie karę umowną, w wysokości do 50 % 

wartości nienależycie wykonanych świadczeń medycznych. ”? 

 

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie  wyraża zgody. 
 

5. Pytanie 5: Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę § 17 Umowy na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 7 do SWKO), który po zmianach otrzymałby następujące 

brzmienie: „Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą w miarę możliwości 

rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia stron przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Przyjmującego Zamówienie.” ?  

Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie  wyraża zgody. 
 

6. Pytanie 6: Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę § 17 Umowy na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 7 do SWKO), który po zmianach otrzymałby następujące 
brzmienie: „Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą w miarę możliwości 
rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia stron przez sąd właściwy zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia   wyraża zgodę. 

 
7. Pytanie 7: Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość zmiany zakresu danych  załączanych 

do faktury, tak by nie obejmowały danych ujawniających tożsamość pacjenta (imię i nazwisko, 
PESEL) lub dodanie w §8 ust. 2 do Umowy na Udzielanie świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 7 
do SWKO) kolejnych zdań w brzmieniu:  

     „Wykaz sporządza osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych lub inna osoba wykonująca czynności                    
pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych upoważniona do przetwarzania danych 
osobowych pacjentów, która umieszcza wykaz w osobnej zamkniętej kopercie z adnotacją: „DANE 
OSOBOWE PACJENTA – Załącznik do faktury nr ...........”. Do koperty opisanej w ten sposób należy 
dołączyć fakturę i przekazać Udzielającemu Zamówienia. Udzielający Zamówienia zapewni, że 
dostęp do Wykazu uzyskają wyłącznie osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych 
 w nim zawartych”.  
 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia   wyraża zgodę. 

 

8. Pytanie 8: Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę Preambuły Umowy  

o udostępnienie danych osobowych (Załącznik do Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

stanowiącej załącznik nr 7 do SWKO), by stanowiła, że: „Szpital i Zleceniobiorca są niezależnymi 

administratorami danych osobowych pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń 

zdrowotnych”. 

 Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia   wyraża zgodę. 
 

9. Pytanie 9: Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę §1 ust. 1 Umowy  

o udostępnienie danych osobowych (Załącznik do Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

stanowiącej załącznik nr 7 do SWKO), który po zmianach otrzymałby brzmienie:  



 

„1. Na mocy niniejszej umowy Strony jako podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych 
zobowiązane do prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej  
w sposób określony w obowiązujący przepisach prawa, będą sobie wzajemnie udostępniać dane 
osobowe pacjentów (dalej jako „Dane Osobowe”), w stosunku do których są administratorami 
danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) 
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (dalej jako „UODO”),  
w zakresie niezbędnym w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych w związku 
 z realizacją Umowy głównej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 26 ust. 3 pkt 
1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz §9 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
 i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”.  

 
Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia   wyraża zgodę. 

 

10. Pytanie 10: Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę §1 ust. 3 Umowy  

o udostępnienie danych osobowych (Załącznik do Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

stanowiącej załącznik nr 7 do SWKO), który po zmianach otrzymałby brzmienie: 

„3. Strony zgodnie oświadczają, że poprzez udostępnienie Danych Osobowych odbiorca staje 
się ich odrębnym administratorem w zakresie, w jakim będzie przetwarzał Dane Osobowe w celu 
wykonania Umowy Głównej”. 

 
         Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie  wyraża zgody. 

 
 

11. Pytanie 11: Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 3 Umowy  

o udostępnienie danych osobowych (Załącznik do Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

stanowiącej załącznik nr 7 do SWKO), który po zmianach otrzymałby brzmienie: 

„Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, 
a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy”. 
 

      Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie  wyraża zgody. 
 
 

12. Pytanie 12: Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza udział w przedmiotowym postepowaniu 
Oferenta niedysponującego certyfikatem zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań CARL? 

 
       Odpowiedź:   TAK 
 
13. Pytanie 13: Czy Udzielający Zamówienia przyzna maksymalną ilość punktów za kryterium 

odległość (Wo), w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie przejmie koszty transportu materiału 
do laboratorium? 

 
        Odpowiedź:  Udzielający Zamówienia nie  wyraża zgody. 

 
 
 

 
 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
                                                                                                                            Wioleta Łazuka 
 


