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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SWK

Szanowni Paristwo,
Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqta pro6ba o wyja6nienie zapisu Szczeg6lowych
Warunk6w Konkursu na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych w zakresie: interpretacia iopis zdalnv

Tre6i wspomnianej pro(by jest nastqpujqca:
1,. Dot, 5 L0 pkt, 2 w zalqcznik nr 2 do SWKO.

Czy Udzielajqcy zam6wienie wyrazi zgodq na zmianq zapisu na: " 30 % warto5ci za kaidy
dziefi op62nienia w realizacji przedmiotu umowy (brak opisu badania)" ?

2. W zwiEzku z poglqbiaiqcym siq deficytem lekarzy radiolog6w w polskim systemie ochrony
zdrowia zastosowanie kar umownych w paragrafie l-0 ust. 2,1. Umowy mo2e spowodowad
brak chqci wsp6tpracy ze strony lekarzy radiolo96w, Czas opisu badania determinuje
niejednokrotnie szereg czynnik6w klinicznych, W poszczeg6lnych badaniach, kt6re mogq
wymagai dodatl<owej konsultacji lub dodatkowej weryfikacji radiologa opisujqcego, biorqc
pod uwagq dobro pacjenta i wlaSciwq diagnozq, to radiolog poniekqd decyduje o czasie opisu
badania. Oczywi6cie majqc na uwadze Paristwa zobowiqzania wobec pacjent6w chciatabym
zapytai czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmianq zapis6w w paragrafie 10 ust. 2.'J,, na

nastqpujEce?:
Wysokoit kor umownych, jakq Zamawiajqcy moie naloiyt na Przyjmujqcego Zamowienie
wynosi za kaidy przypadek:
1) 5% wartoici badania za ka2dy dzieh opolnienia w realizacji przedmiotu umowy

(braku opisu badania) w przypadku badah planowych; 5% wqrtoici badqnio za kaidq
godzinq op6inienia w realizacji przedmiotu umowy (braku opisu badania) w
przypadku bodah CITO;

3. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydluzenie czasu opisu badari planowych do 48h?

4. Czy Zamawiajqcy dopuici zto2enie wraz z ofertq wykazu personelu i o6wiadczenia o
posiadaniu wymaganych dokument6w radiolo96w opisujqcych, potwierdzajqcych ich

kwalifikacjg, oraz doslanie kopii dokument6w przy wyborze oferty i podpisaniu umowy?
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Stanowisko (wyjaSnienia) Zamawiajqcego w przedmiotowej kwestiijest nastqpujqce:

Ad.1i2
Zamawiojqcy zmienia zapisy I 10 pkt. 2.1 , kt6ry otrzymuje nostqpujqce brzmienie:

"30 % wortoici za kaidy dzieri opoinienia w realizacji przedmiotu umowy (brak opisu

bodania),".

Ad,3
Tok, Zamawiajqcy wyraia zgodq no wydluienie czasu opisu badari planowych do 48h,

Ad.4
Tak, Zamawiajqcy dopuszcza zloienie wraz z ofertq wykazu personelu i oiwiadczenia o

posiadaniu wymqganych dokumentow radiologow opisujqcych, potwierdzajqcych ich

kwalifikacjq, oraz doslanie kopii dokumentow przy wyborze oferty i podpisaniu umowy.

W i m ie n i u Zamaw iaj qce go

nql
o

,lgrNl,

SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Misiak Strona 212


