Katowice, dnia 23.02.2015 r.
ZP/637/15
Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dot.:

Konkurs ofert na udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: badania
tomografii komputerowej, pod adresem spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.

W związku z otrzymaniem od Oferentów pytań dotyczących ww. konkursu, spółka Szpital Murcki Sp. z o.o.
(„Szpital”) odpowiada:
Wzór umowy najmu
Pyt. 1 Umowa najmu
§1 ust.1 dodać zdanie o brzmieniu: „W ramach stawki czynszu, określonej w §8 ust.2, Najemca ma prawo
zamieścić na Budynku neurologii tablice informacyjne dotyczące jego działalności”.
Odp.: Zmodyfikowano zapisy § 6 wzoru umowy najmu.
Pyt. 2 Umowa najmu
§3 ust.1 ostatnie zdanie nadać treść: „Wynajmujący wyraża zgodę na wykonywanie przez Najemcę w
przedmiocie najmu działalności, o której mowa w zdaniu pierwszym wyżej, w tym również na rzecz osób
niebędących pacjentami Wynajmującego”
Odp.: Szpital wyraża zgodę. Zmodyfikowano zapis § 3 ust. 1 wzoru umowy najmu.
Pyt. 3 Umowa najmu
§5 ust.5 – usunąć ew. zamienić na „W przypadku, gdy stosunek najmu ustanie przed upływem terminu
wskazanego w §8 ust.1, Wynajmujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Najemcy kwoty
odpowiadającej wartości poczynionych przez Najemcę nakładów na przedmiot najmu, z uwzględnieniem
okresu ich amortyzacji”, to o tyle istotne że umowa najmu jest zawarta na okres trwania umowy o
wykonywanie badań TK
Odp.: Szpital nie wyraża zgody.
Pyt. 4 Umowa najmu
§8 ust.2 dodać zdanie o brzmieniu: „Strony wyłączają stosowanie art.685 (1) kodeksu cywilnego”,
Odp.: Z uwagi na całokształt zasad realizacji przyszłych umów (umowa na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych i umowa najmu), Szpital wyraża zgodę na powyższe; zmodyfikowano zapis § 8 ust. 2 wzoru
umowy najmu.
Pyt. 5 Umowa najmu
§8 ust.7 zdanie ostatnie – usunąć
Odp.: Szpital nie wyraża zgody; zmodyfikowano zapis § 8 ust. 7 wzoru umowy najmu.
Pyt. 6 Umowa najmu
§11 ust.1 lit.a) podpunkt iii („braku utrzymywania przez Najemcę porządku i czystości w przedmiocie
najmu”) – usunąć ewentualnie dopisać „rażącego i powtarzającego się”
Odp.: Szpital wyraża zgodę; zmodyfikowano zapisy § 11 ust. 1 wzoru umowy najmu w ww. oraz innym zakresie.
Pyt. 7 Umowa najmu

Odp.:

Pyt. 8

Odp.:
Pyt. 9
Odp.:
Pyt. 10
Odp.:

§11 ust.2 dopisać: „Warunkiem skorzystania przez Wynajmującego z prawa do wypowiedzenia umowy
jest uprzednie pisemne wezwanie Najemcy do usunięcia skutków naruszenia stanowiącego podstawę do
wypowiedzenia w dodatkowym 14-dniowym terminie z zagrożeniem wypowiedzenia umowy”
Szpital nie wyraża zgody na powyższą zmianę, przy czym zmodyfikowano zapisy § 11 wzoru umowy
najmu następujące po ust. 1 w ten sposób, że nadano nowe brzmienie zapisom § 11. ust. 2 i ust. 3 wzoru
umowy
najmu,
skutkujące
zmianą
ilości
ustępów
w
tym
paragrafie.
Umowa najmu
§11 dopisać ust. 5 o treści: „Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia – po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w pisemnym wezwaniu – z
następujących przyczyn leżących po stronie Wynajmującego: a) ograniczenie dostępności mediów, o
których mowa w §6 ust.1 lit.c) lub b) uniemożliwienie przez Wynajmującego wykonywania przez Najemcę
działalności, o której mowa w §3 ust.1”
Zmodyfikowano zapisy § 11 wzoru umowy najmu w ten sposób, że dodano nowy zapis, jako § 11 ust. 4
wzoru umowy najmu (dodatkowo: zmiana ilości ustępów w tym paragrafie).
Umowa najmu
§13 ust.2 – zmienić kwotę „200 zł” na „100 zł”
Szpital nie wyraża zgody.
Umowa najmu
§14 ust.4 – brakuje słowa „Wykonanie”
Zmodyfikowano zapis § 14 ust. 4 wzoru umowy najmu, będący wyłącznie niezamierzoną omyłką pisarską,
poprzez dodanie na początku słowa „Wykonanie”.
Wzór umowy na wykonywania świadczeń zdrowotnych

Pyt. 11 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§1 ust.7 lit.b) – usunąć
Odp.: Szpital nie wyraża zgody.
Pyt. 12 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§1 ust.7 lit.c) – terminy opisów wyników badań: cito – 2 h, zwykłe – 12 h od zakończenia wykonywania
badania,
Odp.: Zmodyfikowano zapisy § 1 ust. 7 lit. c) wzoru umowy.
Pyt. 13 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§2 ust.1 dopisać: „Wykonywanie niniejszej umowy może następować w trybie tzw. teleradiologii”
Odp.: Zmodyfikowano zapis § 2 ust. 1 wzoru umowy (dodano ostatnie zdanie).
Pyt. 14 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§3 ust.1 lit.b) – zmienić „brutto”, na „netto” i usunąć „czyli uwzględniają podatek od towarów i usług lub
zwolnienie od podatku od towarów i usług”,
Odp.: Szpital nie wyraża zgody. Wynagrodzenie określone umową (i podstawy jednostkowe jego ustalania) ma
mieć charakter niezmienny w okresie obowiązywania umowy, bez względu na zmiany w zakresie zasad
naliczania i odprowadzenia podatku od towarów i usług.
Pyt. 15 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§3 ust.1 usunąć zdanie: „Łączna wysokość wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienia na
podstawie umowy, wliczając w to wynagrodzenie, o którym mowa w lit.b) wyżej w okresie
obowiązywania umowy, nie może być wyższa niż ……..”
Odp.: Szpital nie wyraża zgody z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
Pyt. 16 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§3 ust.6 – zamienić słowa „zwłoki” na „opóźnienia”
Odp.: Szpital nie wyraża zgody.

Pyt. 17 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§3 ust.7 – usunąć
Odp.: Szpital nie wyraża zgody. Oferent składając ofertę gwarantuje ciągłość, kompleksowość i brak przerw w
realizacji umowy.
Pyt. 18 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§3 ust.8 – usunąć
Odp.: Szpital nie wyraża zgody. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej, przyjmujący
zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, chyba że
umowa stanowi inaczej. Szpital nie wyraża zgody na umowne wyłączenie ww. zakazu.
Pyt. 19 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§3 ust.9 – usunąć
Odp.: Szpital nie wyraża zgody (patrz także odpowiedź na pytanie nr 18 wyżej).
Pyt. 20 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§4 – obniżyć wysokość kar umownych (zwłaszcza, jeśli chodzi o lit.c)
Odp.: Szpital nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, przy czym zmodyfikowano zasady naliczania kar
umownych, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. b) i lit. c) wzoru umowy, poprzez dodanie ust. 3 (nadanie
nowego brzmienia ust. 3); odpowiednio przesunęła się numeracja kolejnych ustępów.
Pyt. 21 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§4 ust.1 lit.a) – zamienić słowa „opóźnienie” na „zwłoka”
Odp.: Szpital nie wyraża zgody.
Pyt. 22 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§4 ust.1 lit.d) – usunąć,
Odp.: Szpital nie wyraża zgody (patrz także odpowiedź na pytanie nr 17 wyżej)
Pyt. 23 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§4 dodać ust.5 o treści: „Łączna wysokość kar w odniesieniu do zdarzeń z danego miesiąca
kalendarzowego nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia przysługującego z ten miesiąc
kalendarzowy”
Odp.: Szpital nie wyraża zgody; patrz także odpowiedź na pytanie nr 20 wyżej.
Pyt. 24 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§8 – podstawy do zakończenia umowy określone bardzo szeroko i liberalnie na korzyść Udzielającego
zamówienie
Odp.: Szpital, co do zasady, nie wyraża zgody na zasadnicze zmiany postanowień przyszłej umowy w zakresie
dotyczącym jej wypowiadania przez Szpital, przy czym wychodząc naprzeciw zastrzeżeniom oferentów,
zmodyfikowano brzmienie § 8 wzoru umowy. Odpowiedzi na pytania od 25 do 29 są nierozerwalnie
związane z odpowiedzią na pytanie nr 24.
Pyt. 25 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§8 ust.2 lit.b),c),d),f),g) – usunąć,
Odp.: Szpital nie wyraża zgody na usunięcie lit. b), lit. c), lit. d) i lit. f); zmodyfikowano zapisy § 8 ust. 2 i ust. 3
wzoru umowy.
Pyt. 26 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§8 ust.3 lit.d) – usunąć,
Odp.: Szpital nie wyraża zgody (patrz także odpowiedź na pytanie nr 17 wyżej).
Pyt. 27 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§8 ust.5 – usunąć,
Odp.: Szpital wyraża zgodę; zmodyfikowano zasady ustania (wypowiadania) przyszłej umowy (modyfikacja
zapisów § 8 ust. 2 i kolejne wzoru umowy.
Pyt. 28 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

§8 dopisać na końcu – Warunkiem skorzystania przez Udzielającego zamówienie z prawa do
rozwiązania/wypowiedzenia umowy jest uprzednie pisemne wezwanie Przyjmującego zamówienie do
usunięcia skutków naruszenia stanowiącego podstawę do rozwiązania/wypowiedzenia w dodatkowym 14dniowym terminie z zagrożeniem wypowiedzenia umowy”
Odp.: Zmodyfikowano zapisy § 8 ust. 4 i ust. 5 wzoru umowy w ten sposób, że w miejsce dotychczasowych
zapisów
(usunięte)
wprowadzono
nowe.
Pyt. 29 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§8 dopisać „Przyjmujący zamówienie ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Udzielający zamówienie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie
wynagrodzenia za dwa okresy rozliczeniowe”.
Odp.: Zmodyfikowano zapisy § 8 wzoru umowy poprzez dodanie nowego zapisu pod ustępem 6; konsekwentnie
zmieniono numerację kolejnych ustępów.
Pyt. 30 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
§9 ust.1 dopisać: „Powyższe ograniczenie nie dotyczy wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia”.
Odp.: Szpital nie wyraża zgody (patrz odpowiedź na pytanie nr 18 wyżej).
Pyt. 31 Czy Udzielający Zamówienie zgodzi się na wydłużenie wyłączenia możliwości wykonywania badań TK w
dotychczasowej pracowni do 15 tygodni, analogicznie do czasu zorganizowania i uruchomienia pracowni
TK. Związane jest to z koniecznością przeprowadzenia prac budowalnych jak również z uzyskaniem
stosownych pozwoleń i odbiorów
Odp.: Szpital wyraża zgodę na 10 tygodni.
Pyt. 32 Czy Udzielający Zamówienie wymaga aby do oferty dołączyć wypełnione załączniki nr 3 (Cenniki
Szczegółowy za badania TK wykonane ponad ustalony limit wg typu badań z kontrastem i bez kontrastu),
załącznik nr 4 (Lista gwarantowanych przez oferenta rodzajów badań tomografii komputerowej), załącznik
nr 5 (Parametry techniczne graniczne (minimalne) aparatu TK), ponieważ załączniki te nie są wymienione
w SWKO pkt. IV Opis wymaganych dokumentów.
Odp.: Szpital wymaga dołączenie ww. dokumentów; modyfikacja pkt IV szczegółowych warunków konkursu
ofert.
Pyt. 33 W załączniku nr 4 (Lista gwarantowanych przez oferenta rodzajów badań tomografii komputerowej) do
Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wymienione zostało badanie Koronarografii TK. Ze względu
na uwarunkowania Narodowego Funduszu Zdrowia badanie takie może być wykonywane na aparatach 64rzędowych. Ze względu na konieczność zainstalowania 16- rzędowego aparatu TK czy zamawiający
wyrazi zgodę na usunięcie badania koronarografii TK z załącznika 4 z listy gwarantowanych rodzajów
badań?
Odp.: Szpital wyraża zgodę.
Pyt. 34 w załączniku nr 5 (Parametry techniczne graniczne (minimalne) aparatu TK) błędnie wpisano nazwę
strzykawki automatycznej, powinno być dwutłokowa strzykawka zamiast 2 igłowa
Odp.: Szpital, w związku z omyłką pisarską, zmienił zapis.
Pyt. 35 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie usług firmie lub placówce medycznej w razie awarii
sprzętu innej firmie specjalizującej się z zakresie postępowania?
Odp.: Szpital nie wyraża zgody.
Pyt. 36 Pkt III. 16 – Zamawiający pisze- „W przypadku, gdy spełnienie ww. warunków i wymagań będzie wiązało
się z koniecznością, np. „wyposażenia pracowni TK w dodatkowy sprzęt” – o jakim sprzęcie Zamawiający
pisze?
Odp.: Zakres wyposażenia pracowni TK oraz spełnienie przez pracownię innych wymogów organizacyjnych
(rzeczowych i ludzkich) musi być zgodny z ogłoszeniem, a w trakcie realizacji umowy – z każdorazowymi
wymogami wynikającymi z przepisów prawa oraz zarządzeń Prezesa NFZ, odnoszących się do rodzaju świadczeń
wykonywanych przez Szpital. Składając ofertę oferent musi być przygotowany (gotowy) do wdrażania zmian w
pracowni TK wynikających z ww. podstaw prawnych.

Pyt. 37 Pkt III 18 i 19 – Czy Zamawiający dopuści do konkursu oferenta, który nie posiada pracowni w określonym
terenie ale pokryje koszt wykonywania badań, transportu w czasie kiedy zdarzy się nieprzewidziana awaria
aparatu TK?
Odp.: Szpital nie wyraża zgody; taka oferta będzie niezgodna z warunkami postępowania konkursowego.
Pyt. 38 Czy Zamawiający dopuści planowane przestoje aparatu TK np. na przeglądy lub testy, lub krótkie awarie
systemu np. 3-4 godzinne?
Odp.: Jakiekolwiek przestoje w pracy pracowni TK pozostają poza „zgodą/brakiem zgody” Szpitala. Zawierając
umowę przyszły oferent zobowiązuje się do wykonywania jej przedmiotu na zasadach w umowie
określonych wraz z konsekwencjami wynikającymi z ew. nienależytego jej wykonywania.
Pyt. 39 PKT II 2 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wykazania się certyfikatem ISO 27001 ze
względu na to iż Zamawiający nie pracuje w tym systemie?
Odp.: Szpital nie wyraża zgody.
Pyt. 40 Jaką ilość badań TK z kontrastem i bez użycia środka kontrastowego Zamawiający ma zamiar zlecać do
wykonania wykonawcy w ciągu miesiąca?
Odp.: Przewidywane (dane szacunkowe, niewiążące): 55%/45%.
Pyt. 41 Czy Zamawiający wyrazi zgodę możliwość zapisu badania (obrazu) na płycie CD a opisu tego badania w
formie PDF w systemie teleradiologicznym?
Odp.: Szpital nie wyraża zgody; taka oferta będzie niezgodna z warunkami postępowania konkursowego.

Modyfikacje, o których mowa w odpowiedziach na ww. pytania potencjalnych oferentów oraz inne o
charakterze redakcyjnym, uwzględniono poprzez nadanie jednolitego brzmienia szczegółowym warunkom
konkursu ofert oraz wzorom przyszłych umów (ujednolicony wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych –
badania tomografii komputerowej oraz ujednolicony wzór umowy najmu – pracownia tomografii komputerowej).
Wprowadzone zmiany nie stanowią zmiany kryteriów oceny ofert ani zmian warunków wymaganych od
świadczeniodawców (oferentów), lecz dotyczą wyłącznie sposobu realizacji przyszłych umów.
Z uwagi na wątpliwości oferentów dotyczące godziny składania ofert w dniu 27.02.2015 r. Szpital
wyjaśnia, że oferty spełniające wymogi konkursu ofert należy składać w zaklejonej kopercie, która:
• powinna być zaadresowana na udzielającego zamówienie: Szpital Murcki Sp. z o.o. ul.
Sokołowskiego 2, 40 – 749 Katowice,
• powinna zawierać nazwę i adres oferenta,
• powinna posiadać opis: „Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych – badania tomografii komputerowej pod adresem ul. Sokołowskiego 2 w
Katowicach”.
nie później niż do dnia 27.02.2015 r., do godziny 12:00 (godziny pracy sekretariatu administracji udzielającego
zamówienie: pn – pt. 8:00 – 14:30).
O zachowaniu ww. terminu decyduje chwila wpływu oferty do Szpitala.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
mgr inż. Krzysztof Zaczek

