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Wyjaśnienia do treści szczegółowych warunków 

Konkursu Ofert na świadczenia medyczne 

 

Badania diagnostyczne załącznik nr 5 

1. Które dokładnie wiersze powinny być wypełnione w przypadku przedstawienia oferty 

dotyczącej teleradiologii ? Punkt 11 powinien być również uzupełniony (jeżeli tak to czy 

powinna tu być suma podpunktów a-d?) Czy tylko podpunkty a-d powinny zostać 

wypełnione?  Podpunkt ,,e,, nie dotyczy teleradiologii  w związku z czym powinien być 

zamieniony na punkt 12.  

Odp.: Tak, Udzielający zamówienie zmienia zapis w załączniku nr 5 –Badania diagnostyczne 

i pkt. e zastępuje punktem 12. 

Wzór umowy - plik o nazwie ,,Umowy teleradiologia 2015” 

1, Paragraf 1 umowy - prosimy o usunięcie ,,radiologii klasycznej" , gdyż jak rozumiemy ta 

usługa nie jest  objęta zakresem tego konkursu 

Odp.: Tak – Udzielający zamówienie wykreśla ten zapis. 

 

2.Prosimy o usunięcie w całości punktu 2 z paragrafu 2. W związku z tym, że Przyjmujący 

zamówienie nie będzie fizycznie obecny w pracowni podczas wykonywania badań przez 

Udzielającego zamówienia tym samym nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za 

ewentualne zdarzenia medyczne, które mogą wystąpić podczas wykonywania czynności 

medycznych,  

Odp.: Tak, Udzielający Zamówienie wykreśla w całości pkt 2 z § 2 umowy. 

 

3. Prosimy o usunięcie w całości paragrafu 3 lub zmiany jego brzmienia na: 

,,Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie opisów 

badań będących przedmiotem mowy"  

Odp.: Tak , zapis poprzedni zostaje usunięty i otrzymuje treść w brzmieniu j/w.  

   

4. Czy Udzielający zamówienia zamierza również zlecać do opisu badania wykonywane w 

ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej 

Odp.: Tak, w przypadkach nieprzewidzianych nieobecności lekarzy wykonujących opisy 

badań w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jako zastępstwo. 

Na stronie internetowe zamieszczamy: 

1.Zmodyfikowany Załącznik nr 5 (Badania diagnostyczne).  

2. Zmodyfikowany wzór umowy o udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. 

Do wiadomości:  

1.Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.  

2. Strona internetowa Udzielającego Zamówienie www.bip.zozmyszkow.pl   

3. a/a 

                                                                                             

                 -lek.med. Jacek Kret- 

 

                                                                                                     …………………………… 

                                                                                                                  (Dyrektor) 

                                                                                          

mailto:przetargizoz@poczta.fm
http://www.bip.zozmyszkow.pl/
http://www.bip.zozmyszkow.pl/

