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Wrocław, dnia 24.06.2015r.
Do wszystkich Oferentów konkursu nr 20/KONS/DCZP/2015/K dot. świadczeń
zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych, tomografii komputerowej, RTG i
USG
Wyjaśnienie nr 2 treści SWK
Pytanie nr 1:
Oferent wnioskuje o zmianę zapisu na brzmienie o treści: 8.1. Z tytułu wykonywania usług
objętych Umową Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie brutto za
jednostkowe badanie RTG z opisem w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy Cenniku badań. Łączne (...)".
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu paragrafu 8 ust. 1 umowy z:
Z tytułu wykonywania usług objętych Umową Przyjmującemu zamówienie przysługuje
wynagrodzenie brutto za jedno badanie w wysokości …………………………… Łączne
wynagrodzenie za wykonywanie usług strony określają na maksymalną kwotę
………………………..…………. (słownie: ………. ).
na:
Przyjmującemu zamówienie z tytułu wykonywania usług objętych Umową przysługuje
wynagrodzenie określone zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część
umowy. W czasie trwania umowy podane ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie.
Maksymalne łączne wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie z tytułu realizacji umowy –
zadanie nr ……. strony określają na kwotę brutto: ………………………..…………. (słownie: ………. ).
Pytanie nr 2:
W nawiązaniu do treści drugiego zdania (limit finansowy umowy) w paragrafie 8 ust. 1
wnioskujemy o zmianę zapisu w paragrafie 9 ust. 1 i wprowadzenie treści w brzmieniu:
"Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje Strony w okresie od dnia zawarcia
umowy do dnia 30.06.2015 r. Umowa kończy się przed 30.06.2018r. w przypadku
wykorzystania limitu określonego w paragrafie 8 ust. 1.".
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w paragrafie 9 ust. 1 z: „Umowa zostaje
zawarta na czas określony i obowiązuje Strony w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
30.06.2018 r.”.
na:"1. Umowa zostaje zawarta na czas określony - od dnia zawarcia do dnia 30 czerwca
2018r. 2. Umowa ulega rozwiązaniu przed 30 czerwca 2018 r. w przypadku wykorzystania
maksymalnej kwoty łącznego wynagrodzenia określonego w paragrafie 8 ust. 1 zd. 3.”.
Pytanie nr 3:
Prosimy o wyjaśnienie sposobu ustalenia ceny brutto za jednostkowe badanie rtg w
przypadku, gdy w formularzu cenowym określono w kolumnie 8 jako: cena jednostkowa
netto/brutto (ryczałt). Czy Zamawiający chce uzyskać cenę brutto za jedno badanie rtg wraz
z opisem?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że przez zapis w kolumnie 8 „cena jednostkowa netto/brutto
(ryczałt)” rozumiana jest cena netto/brutto za jedno badanie rtg wraz z opisem.
Pytanie nr 4:
W związku z brakiem możliwości wykonywania badania RTG w rodzaju:
Lokalizacja ciała obcego w oku (poz. 10) oraz Skopia klatki piersiowej i każdej innej okolicy
(poz. 25) w zadaniu nr 10 - Badania RTG z opisem Oferent wnosi o wydzielenie tych rodzajów
badań RTG z formularza ofertowego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 10 poz. 10 i poz. 25 do odrębnego
zadania nr 10A (Formularz cenowy w załączeniu).
Pytanie nr 5:
Oferent wnosi również o zmianę wysokości kary za nienależyte wykonanie umowy do
wysokości kary, jaką Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia za
nienależyte wypełnienie dokumentacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary za nienależyte wykonanie umowy
do wysokości kary, jaką Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia za
nienależyte wypełnienie dokumentacji. Jednakże Zamawiający zmienia zapisy w §13 umowyobniża wysokość kary umownej, było:
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego zamówienie
postanowień Umowy, Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę
umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Przyjmujący
zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości 15,00 zł (słownie:
piętnaście złotych 00/100) za brak lub nienależyte wypełnienie/uzupełnienie dokumentacji.
jest:
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego zamówienie
postanowień Umowy, Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę
umowną w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). Przyjmujący zamówienie
zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście
złotych 00/100) za brak lub nienależyte wypełnienie/uzupełnienie dokumentacji.

Załączniki:
1. Formularz cenowy z wydzielonym zadaniem nr 10A
2. Umowa badania ze zmianami
3. Umowa konsultacje ze zmianami

