
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/12/21/I/P Sucha Beskidzka dnia 09.06.2021r.

Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań  mikrobiologicznych i parazytologicznych   
(ZOZ.I-010/DŚZ/OF/12/21)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe 
pytania:  

1. Prosimy o dodanie  w załącznikach cenowych komórki  w której  zostanie  określona wartość  
pakietu  przez  cały  okres  trwania  umowy.  Jednocześnie,  prosimy  o  dodanie  w  umowie
postanowienia , w którym wskazana będzie wartość umowy.

Odpowiedź:
Ad. 1 
Nie wyrażamy zgody

2. Prosimy o wykreślenie § 2 ust. 1 wzoru umowy – zgodnie z § 1 ust. 3 wzoru umowy badania  
będą wykonywane na podstawie skierowań wystawianych przez Udzielającego zamówienie. W
związku z powyższym,  Przyjmujący zamówienie  nie  może obowiązać  się  do wykonywania
badań w sposób ciągły i systematyczny – częstotliwość wystawiania skierowań to okoliczność
zależna od Udzielającego zamówienie, a nie od Przyjmującego zamówienie  

Odpowiedź:
Ad 2 
Nie wyrażamy zgody

3. Prosimy o dodanie w § 3 ust. 7 zdania:   „Udzielający zamówienie zobowiązany jest przygotować
materiał  do  badań  zgodnie  z  wytycznymi  i  standardami  obowiązującymi  u  Przyjmującego
Zamówienie.  W  przypadku,  gdy  przekazany  przez  Udzielającego  Zamówienie  materiał  nie
będzie spełniał wymogów, Przyjmujący Zamówienie jest uprawniony do odmowy zrealizowania
świadczenia, bez ponoszeni jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu” 

Odpowiedź:
Ad 3
Wyrażamy zgodę 

4. Prosimy  o  wykreślenie  z  §  4  wzoru  umowy  słów:     oraz  dbania  o  pozytywny  
wizerunek ,,Udzielającego zamówienie”    z uwagi na nieprecyzyjny charakter postanowienia. W  
przypadku  brak  zgody  prosimy  o  doprecyzowanie  w  umowie  co  Udzielający  zamówienie
rozumie poprzez „dbanie o pozytywny wizerunek Udzielającego zamówienie”.

Odpowiedź:
Ad 4
Nie wyrażamy zgody

5. Prosimy o wykreślenie § 9 wzoru umowy. W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację  
postanowienia i nadanie mu brzmienia:   „  Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za



szkodę przy udzielaniu świadczeń określonych w §1 wynikłą z okoliczności za które przyjmujący
zamówienie ponosi wyłączną winę.”   

Odpowiedź:
Ad 5
Nie wyrażamy zgody

6. Prosimy o wykreślenie §11 ust. 4.  

Odpowiedź:
Ad 6
Nie wyrażamy zgody

7. Prosimy dodanie do Umowy § 12a (dotyczącego pakietu nr 4) o następującym brzmieniu:  
„§ 12 a

1. Niezależnie od wynagrodzenia, przysługującego Przyjmującemu Zamówienia z tytułu
wykonywania badań objętych niniejszą Umową, Udzielający Zamówienia zobowiązuje
się do zapłaty Przyjmującemu Zamówienie ryczałtu w wysokości ………. zł (słownie
złotych: ……….) plus należny podatek VAT za każdy miesiąc kalendarzowy trwania
Umowy.

2. Zapłata ryczałtu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następować będzie
miesięcznie,  na podstawie faktur wystawionych przez  Przyjmującego Zamówienie i
przekazanych Udzielającemu Zamówienie w terminie do 20 dnia miesiąca kolejnego.

3. Udzielający Zamówienia dokonuje zapłaty ryczałtu przelewem na rachunek bankowy
Przyjmującego  Zamówienie,  wskazany  na  fakturze,  w  terminie  30  dni  od  dnia
otrzymania  prawidłowo sporządzonej  faktury,  o  której  mowa w ust.  2  niniejszego
paragrafu. 

W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.”

W konsekwencji uwzględnienia powyższego, koniecznym będzie:
a) dokonanie  niezbędnych  zmian  w  Załączniku  nr  8  do  SWKO  umożliwiających

zadeklarowanie kwoty ryczałtu:
Dodanie niezależnego wiersza o następującym brzmieniu:
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Odpowiedź:
Ad 7
Nie wyrażamy zgody

8. Prosimy o wykreślenie  § 14 ust. 1 lit. a. W umowie brak miesięcznego wynagrodzenia. W   
przypadku braku zgody wnosimy o modyfikację i nadanie postanowieniu następującego 
brzmienia: może zmniejszyć należność wynikającą z faktury, o której mowa w § 13 ust. 1, za 
miesiąc, w którym dokonano naruszenia,  o 1%.



Odpowiedź:
Ad 8
Nie wyrażamy zgody

9. Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w § 14 ust. 2 lit. a) do 0,5 %.  

Odpowiedź:
Ad 9
Nie wyrażamy zgody

10. Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w § 14 ust. 2 lit. b) do 1 %.  

Odpowiedź:
Ad 10
Nie wyrażamy zgody

11. Prosimy o wykreślenie postanowienia § 14 ust. 2 lit. c). W przypadku braku zgody, prosimy o   
wskazanie sposobu (algorytmu) wyliczenia wysokości kary umownej na podstawie tego 
postanowienia.

Odpowiedź:
Ad 11
Wyrażamy zgodę na usunięcie zapisu

12. Prosimy o wykreślenie postanowienia § 14 ust. 4. W przypadku braku zgody, prosimy o   
modyfikację oraz nadanie postanowieniu następującego brzmienia: „4. W przypadku zasadnego
stwierdzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia naruszenia zasad udzielania świadczeń 
zdrowotnych określonych w umowie między Narodowym Funduszem Zdrowia, a „Udzielającym 
Zamówienie”, gdy powyższe naruszenie wynikać będzie z okoliczności za które „Przyjmujący 
zamówienie” ponosi winę, „Przyjmujący zamówienie” zobowiązany jest zwrócić 
„Udzielającemu zamówienie” koszty jakie musiał on ponieść w stosunku do Narodowego 
Funduszu Zdrowia (zwrot kwoty zakwestionowanych świadczeń, kary umowne)  do wysokości 
ceny, jaką Udzielający Zamówienie otrzymał za zrealizowane świadczenia.”

Odpowiedź:
Ad 12
Nie wyrażamy zgody

13. Prosimy o wykreślenie § 15 ust. 2. W przypadku braku zgody, prosimy o dodanie obowiązku   
przekazania drugiej stronie informacji na piśmie o okolicznościach, o których mowa w 
postanowieniu.

Odpowiedź:
Ad 13
Nie wyrażamy zgody

14. Prosimy o zmianę sądu właściwego na sąd właściwy miejscowo dla Przyjmującego zamówienie  
(§17)

Odpowiedź:
Ad 14
Nie wyrażamy zgody


