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Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

1. Badania rtg zębów
- Badanie punktowe zęba
- Badanie pantomograficzne
2. Mammografia
3. Badania densytometryczne
4. Badania neuropatologiczne
- Badanie histopatologiczne
- Badanie immunohistochemiczne
5. Badanie PET
6. Badania medycyny nuklearnej
7. Konsultacje pulmonologiczne
W związku ze złożonymi uwagami do Szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO)
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, wyjaśnia co
następuje:
Dotyczy uwag do projektu umowy.
Uwaga
zmianę brzmienia §3 ust.9 umowy: Za wykonane usługi Przyjmujący zamówienie wystawi
fakturę nie później niż piętnastego dnia od zakończenia miesiąca, w którym wykonano usługi.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie zgadza się na zmianę brzmienia § 3 ust. 9 umowy, na:
„Za wykonane usługi Przyjmujący zamówienie wystawi fakturę nie później niż piętnastego
dnia od zakończenia miesiąca, w którym wykonano usługi.”
Uwaga
doprecyzowanie zapisu przyczyny inne nienależytego wykonania umowy niż wymienione w
ust. 1. pkt. 1) i 2) w §6 ust.1 pkt.3 umowy,
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Odpowiedź:
Przez przyczyny inne, w związku z § 7 ust. 6, należy rozumieć sytuację, kiedy dochodzi do
pojedynczego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub sytuację, kiedy
Udzielający zamówienia nie korzysta ze swojego uprawnienia do rozwiązania umowy
w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia), a jest to dopuszczalne, mając na uwadze
dwukrotne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Uwaga
wprowadzenie do §6 ust.1 pkt.3 umowy dodatkowego zapisu: (…) Kara umowna zostanie
naliczona w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie pomimo pisemnego wezwania nie usunie
w wyznaczonym terminie wskazanych uchybień.,
Odpowiedź:
Udzielający zamówienia zmienia zapis § 6 ust. 1 w takie sposób, że otrzymałby on brzmienie:
„Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Udzielający
zamówienia może naliczyć kary umowne:
1) w wysokości 5% szacunkowej wartości brutto umowy, o której mowa
w § 3 ust. 4 w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu okoliczności,
za które odpowiada Przyjmujący zamówienie ;
2) z tytułu nie dostarczenia aktualnego ubezpieczenia OC Przyjmujący zamówienie zostanie
obciążony karą umowną w wysokości 0,5% szacunkowej wartości brutto umowy, o której
mowa w § 3 ust. 4.
3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1. pkt 1) i 2) Udzielający zamówienie naliczy karę umowną
w wysokości 1% szacunkowej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 4.”
Powyższe oznaczać będzie, iż Udzielający zamówienia w pierwszej kolejności będzie
próbował dochodzić z Przyjmującym zamówienie do porozumienia, a dopiero, gdy ten w
sposób powtarzalny, nienależycie wykonywał będzie umowę , Udzielający zamówienia
będzie korzystać z możliwości naliczenia kar umownych. Zastrzeżenie to nie dotyczy, ze
względów oczywistych, naliczania kar związanych z niedostarczeniem aktualnej polisy OC.
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Uwaga:
zmianę brzmienia §7 ust.7 umowy: Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za
1 miesięcznym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
Odpowiedź:
Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na zmianę.
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