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Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej
i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.”

WYJAŚNIENIE DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT
Dotyczy: konkursu ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sporządzania opisów
badań rentgenowskich i tomografii komputerowej drogą teleradiologii dla SPZOZ w Krotoszynie
V”.
Nr sprawy: ZPDO/5K/19

1 Pytanie:
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wydłużenie czasu opisu badań na poniższe:
- Zlecone do wykonania w danym dniu określone jako pilne opisy badań TK i RTG będą wykonywane i
przekazywane Udzielającemu zamówienia w tym samym dniu (wykonanie opisu do 120 minut od czasu
zakończenia transmisji danych).
Odpowiedź: Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na wydłużenie czasu opisu badań RTG
oznaczonych jako pilne (Zlecone do wykonania w danym dniu określone jako pilne opisy badań RTG
będą wykonywane i przekazywane Udzielającemu zamówienia w tym samym dniu (wykonanie opisu do
120 minut od czasu zakończenia transmisji danych).
Badania TK oznaczone jako pilne pozostają bez zmian – zgodnie z SWKO
- Zlecone do wykonania w danym dniu określone jako planowe opisy badań TK i RTG będą wykonywane
i przekazywane Udzielającemu Zamówienia do 72h od czasu zakończenia transmisji danych.
Odpowiedź: Tak, Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na wydłużenie czasu opisu badań na poniższe:
„Zlecone do wykonania w danym dniu określone jako planowe opisy badań TK i RTG będą wykonywane
i przekazywane Udzielającemu Zamówienia do 48h od czasu zakończenia transmisji danych”.
2 Pytanie:
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wydłużenie czasu udzielenia wyjaśnień co do opisu
badania, z racji, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć momentu zapytania o wyjaśnienia ze strony
Udzielającego Zamówienie, a radiolodzy dyżurują w określonych czasach i nie zawsze są dostępni:
Przyjmujący Zamówienie na każde wezwanie Udzielającego Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 6 godzin udzieli wyjaśnienia co do wykonanego opisu badania za pośrednictwem Platformy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.
3 Pytanie:
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na każdorazowe telefoniczne zgłaszanie wysłanych badań w
trybie Na Ratunek do Przyjmującego Zamówienie, dodając tym samym zapis w umowie:
W przypadku zlecenia wykonania badania CITO przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest
poinformować o tym Wykonawcę telefonicznie po przesłaniu badania, jednak nie później niż w terminie
15min. od dokonania wyżej wymienionej czynności. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego
wyżej wymienionemu czynności, badanie to Strony uznawać będą za tzw. Badanie wykonywane w trybie
planowym/normalnym.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.
4 Pytanie:
W związku z pogłębiającym się deficytem lekarzy radiologów w polskim systemie ochrony zdrowia
zastosowanie kar umownych w paragrafie 11 ust. 1. Umowy może spowodować brak chęci współpracy ze
strony lekarzy radiologów. Czas opisu badania determinuje niejednokrotnie szereg czynników
klinicznych. W związku z powyższym chciałabym zapytać czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na
zmianę zapisów w paragrafie 11 ust. 1. na następujące?:
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W przypadku niedotrzymania terminu określonego w paragrafie 2 ust. 9 i 10 Udzielający Zamówienia
może nałożyć karę umowną na Przyjmującego zamówienie w wysokości 10% ceny wykonywanego opisu
badania.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w paragrafie 11 ust. 1. na następujący:
„W przypadku niedotrzymania terminu określonego w paragrafie 2 ust. 9 i 10 Udzielający Zamówienia
może nałożyć karę umowną na Przyjmującego zamówienie w wysokości 10% ceny wykonywanego opisu
badania”.
5 Pytanie:
Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowe punktu do umowy w paragrafie
14:
4) Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków wykonanie umowy przez Przyjmującego Zamówienie
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego strony nie
przewidywały przy zawarciu umowy, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych dotyczących
radiologii i teleradiologii oraz w przypadku zmian warunków współpracy z lekarzami radiologami,
Przyjmujący Zamówienie będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 90-dniowego
okresu wypowiedzenia.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na dodanie ust. 4 do par 14 o brzmieniu:
Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia jedynie z
ważnych powodów, przez które rozumie się, nadzwyczajną zmianę stosunków w następstwie czego
wykonanie umowy przez Przyjmującego Zamówienie groziłoby mu rażącą stratą, czego strony nie
przewidywały przy zawarciu umowy, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych
dotyczących radiologii i teleradiologii oraz w przypadku zmian warunków finansowych współpracy z
lekarzami radiologami.

6 Pytanie:
W związku z ogłoszonym konkursem, zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych. § 2. Ust. 1 Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych –
według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019r. §4 ust. 4 zlecenie zawiera dane
pacjenta które poza podanymi w Państwa umowie powinno zawierać dodatkowo adres miejsca
zamieszkania pacjenta. Wymogi wyżej wymienionego rozporządzenia jesteśmy zobowiązani wprowadzić
do kwietnia 2020r.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na dodanie w par 2 ust 1 ppkt g o brzmieniu:
g. adres miejsca zamieszkania
Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SWKO stanowią integralną część SWKO, należy je uwzględnić i
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.
UWAGA !

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 07.10.2019 r. do
godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 07.10.2019 r. o godz. 12:30.
Z poważaniem

Krotoszyn, dnia 02.10.2019r.
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