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WYKONAWCY 

 

Dotyczy: warunków Konkursu na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań 

histopatologicznych, cytologicznych oraz badań biopsji aspiracyjnej celowanej (BACC) 

tarczycy 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące 

pytania 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu we Wzorze umowy poprzez zmianę treści § 4 pkt. 4 na 

„Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do transportu materiału do badań objętych niniejszą 

umową i dostarczenia wyników badań co najmniej 2 razy w tygodniu. Informacja o wynikach badań 

będzie udostępniana przez internet uprawnionym osobom wskazanym przez Udzielającego 

Zamówienie”? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu we Wzorze umowy poprzez zmianę treści § 4 pkt. 5 na 

„Przyjmujący Zamówienie będzie odbierał materiał do badań w siedzibie Udzielającego Zamówienia 

w jednym wyznaczonym punkcie "-w uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu we Wzorze umowy poprzez zmianę treści § 5 ust. 4 na „Za 

biedne badanie wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że wynika z okoliczności leżących po stronie 

Udzielającego Zamówienie”? 
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Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu we Wzorze umowy poprzez wykreślenie z § 6 ust. 6 zapisu 

„Przyjmujący zamówienie zrzeka się jakichkolwiek innych roszczeń wobec Udzielającego 

Zamówienie”? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu we Wzorze umowy poprzez wykreślenie z § 7 ust. 2 zapisu 

„za dowodem doręczenia lub bezpośrednio za pisemnym potwierdzeniem odbioru”? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu we Wzorze umowy poprzez zmianę treści § 7 ust. 3 na 

„Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w przypadku rażącego naruszenia istotnych 

postanowień umowy”? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu we Wzorze umowy poprzez zmniejszenie w § 8 ust. 2 

wysokości kar umownych, naliczanych w odniesieniu do jednego badania. Proponuje się 

wprowadzenie kar umownych procentowych od danego przypadku? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do 

regulaminu konkursu z „średni czas badania” na „średni czas badania/dni robocze”? 

 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 


