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Nr sprawy NCZ SA.KO.15.2017 

 
ZMIANA 1 

 

 

W związku z zapytaniami wykonawcy dotyczącymi ogłoszonego postępowania 
w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, udziela się 
odpowiedzi i przedłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert  
i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na: Świadczenia zdrowotne w 
zakresie wykonywania diagnostyki laboratoryjnej i badań mikrobiologicznych 
dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 

 
 

 
I. Odpowiedzi na zapytania: 

 

 
1. Prosimy o zmianę zapisu w Projekcie Umowy dotyczącego świadczenia usług, na 

zgodny z zapisem SWKO. Proponujemy następujący zapis § 3 Projekt Umowy:  
ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w 
przedmiocie umowy w formie dyżuru stacjonarnego przez 24 godziny, 7 dni w 
tygodniu. 
ust. 2 . – skreślić 
ust. 3 do 5 – bez zmian  
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę. W projekcie umowy zapis § 3 
otrzymuje brzmienie:  
„1. Wykonawca  zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w 
przedmiocie umowy w formie dyżuru stacjonarnego przez 24 godziny, 7 dni 
w tygodniu. 
2. Większość badań wykonywanych będzie w trybie CITO.  
3. Za badania w trybie CITO, Wykonawca nie będzie doliczał żadnych 

dodatkowych opłat. 
4. Badania w trybie CITO mogą być zlecane o każdej porze, w stanach 

zagrożenia  zdrowia i życia pacjenta.” 
W załączeniu zmieniony załącznik o nazwie: „07 projekt umowy 
laboratorium diagnostyczne po Zmianie_1”. 

5.  Prosimy o zmianę w Projekcie Umowy zapisu dotyczącego czasu obowiązywania 
umowy, na zgodny z zapisem SWKO. Proponujemy następujący zapis § 17, 
pkt.1): Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.11.2017 r. do 
31.10.2020 r., z zastrzeżeniem § 17, ust. 4 pkt.2. 
Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę. W załączeniu zmieniony załącznik o 
nazwie: „07 projekt umowy laboratorium diagnostyczne po Zmianie_1”. 
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6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy umowa ma zostać zawarta na okres od 
01.11.2017 r. do 31.10.2020 r. (zapis zgodny z SWKO) czy na okres od 
01.11.2017 r. do 31.10.2018 r .(zapis zgodny ze wzorem umowy § 17, pkt.1)? 
Odp. Umowa ma zostać zawarta na czas określony tj. od 01.11.2017 r. do  
31.10.2020 r. W załączeniu zmieniony załącznik o nazwie: „07 projekt umowy 
laboratorium diagnostyczne po Zmianie_1”. 

7. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zleceniodawca chciałby zlecać badania 
z moczu czy z surowicy? Dotyczy Załącznika 1, pozycja 23 Benzodiazepina 
Odp. Zleceniodawca zleca badanie z surowicy. 

8. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zleceniodawca chciałby zlecać badanie 
Progensa PCA3? Dotyczy Załącznika 1, pozycja 143. PCA3  
Odp. TAK, Zleceniodawca zleca badanie Progensa PCA3. 
  

 
II. W Ogłoszeniu o postępowaniu i SWKO dokonuje się                  

następujących zmian: 
 
1.   W Ogłoszeniu w pkt. 8  miejsce i termin składania ofert: 

- wyrazy: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku 
administracji (budynek „C”) w sekretariacie do dnia 20.10.2017 r. do godziny 
10:00.” 
- zastępuje się wyrazami: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w 
budynku administracji (budynek „C”) w sekretariacie  do dnia 25.10.2017 r. do 
godziny 10:00.” 

2. W Ogłoszeniu w pkt. 9 miejsce i termin otwarcia ofert: 
- wyrazy: „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w 
budynku administracji (budynek „C”) i w gabinecie dyrektora dnia 20.10.2017 r. o 
godzinie 11:00.” 
- zastępuje się wyrazami: „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego w budynku administracji (budynek „C”) i w gabinecie dyrektora 
dnia 25.10.2017 r. o godzinie 11:00.” 

3. W Ogłoszeniu w pkt. 11 miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia 
konkursu ofert: 
- wyrazy: „Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25.10.2017 r. do 
godziny 15:00.” 
- zastępuje się wyrazami: „Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 
27.10.2017 r. do godziny 15:00.” 

4.   W SWKO w pkt. VII. miejsce i termin składania ofert: 
- wyrazy: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku 
administracji (budynek „C”) w sekretariacie  do dnia 20.10.2017 r. do godziny 
10:00.” 
- zastępuje się wyrazami: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w 
budynku administracji (budynek „C”) w sekretariacie  do dnia 25.10.2017 r. do 
godziny 10:00.” 

5.   W SWKO w pkt. VIII. Pakt 1 i 3 miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu : 
- wyrazy:  
„1. Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2017 r. o 

godz. 11:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienie. 
3. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25.10.2017 r. do godziny 

15:00” 
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- zastępuje się wyrazami:  
„1. Posiedzenie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r.  

o godz. 11:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienie. 
3. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 27.10.2017 r. do godziny 

15:00.” 
 


