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Wszyscy Zainteresowani  

 

 

W odpowiedzi na złożone zapytania dot. Zaproszenia do złożenia ofert dotyczące 

udzielania zamówienia w zakresie teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych 

(RTG  i TK) w godzinach od 21:00 do 8.00 rano dnia następnego od poniedziałku do soboty do 

godz.8.00 rano oraz w  niedzielę i święta. Edmunda Biernackiego w Mielcu, Udzielający 

zamówienie  odpowiada: 

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający zmieni zapis § 1 punkt 1 Umowy: 

„Udzielający Zamówienie zleca Przyjmującemu zamówienie świadczenie usług  

z zakresu diagnostyki obrazowej, polegających na przeprowadzaniu opisów i ocen badań TK 

oraz badań RTG w oparciu o dane medyczne przekazywane droga teletransmisji oznaczone 

jako usługi obrazowania medycznego z jego adresu mailowego: z lokalnej usługi pocztowej 

uruchomionej na serwerze Udzielającego zamówienie na serwer Przyjmującego zamówienie-

a Przyjmujący zamówienie usługi te przyjmuje do wykonania. Potwierdzenie otrzymania przez 

Przyjmującego zamówienie danych stanowiących podstawę do wykonania przez niego usług 

jest informacja z programu o przechowywaniu danych na serwerze Przyjmującego 

zamówienie.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją projektu umowy, który jest załącznikiem do modyfikacji z dnia 

 28 marca 2018 r. zamieszczonej na stronie internetowej szpitala. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cotygodniowy grafik dyżurów lekarskich w zamian za 

comiesięczny grafik? Pozwala to na większą elastyczność w zakresie planowania dyżurów 



 
 
 
 
 

radiologicznych, szczególnie w przypadkach zwiększonej ilości badań przesłanych do opisu w 

krótkim czasie.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją projektu umowy, który jest załącznikiem do modyfikacji z dnia 

 28 marca 2018 r. zamieszczonej na stronie internetowej szpitala. 

 

Pytanie nr 3  

W związku z pogłębiającym się deficytem lekarzy radiologów w polskim systemie ochronie 

zdrowia zastosowanie kar umownych w § 12 punkt 1b. Umowy może spowodować brak chęci 

współpracy ze strony lekarzy radiologów. Czas opisu badania determinuje niejednokrotnie 

szereg czynników klinicznych zw. z przesłanym do opisu badaniem oraz innych niezależnych 

od Oferenta. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów § 12 punkt 1b: 

b. nie wykonania świadczeń zdrowotnych w czasie ustalonym w § 4 ust.1 lit.a), 

Udzielający zamówienie może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną  

w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego na podstawie § 7 ust.2 umowy jako średnie 

wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym zaistniały 

przesłanki do naliczenia kary, a jeżeli ten okres nie minął to z okresu obowiązywania 

umowy, za każde stwierdzone naruszenie warunków Umowy.  

 

„ Za opóźnienie w realizacji usługi zwykłej opisu – w wysokości 5% wartości ceny 

jednostkowej badania za każde 12 godzin opóźnienia w dostarczaniu, jednakże niw 

więcej niż 755 wartości ceny jednostkowej badania. 

Za opóźnienie w realizacji usługi CITO – w wysokości 10% wartości ceny jednostkowej 

badania za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dostarczaniu, jednakże nie więcej 

niż 75% wartości ceny jednostkowej badania. 

Odpowiedź: 

Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę § 12 punkt 1bz zgodnie z modyfikacją 

projektu umowy, który jest załącznikiem do modyfikacji z dnia 28 marca 2018 r. 

zamieszczonej na stronie internetowej szpitala. 

 

 Pytanie Nr 4 

Czy w związku z tym, iż dokumentacja medyczna (opisy radiologiczne) generowane przez 

Oferenta spełnia wymogi dokumenty medycznego prowadzonego w wersji elektronicznej, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 09.11.2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Zamawiający zrezygnuje z 

zapisu  § 4 punkt 3.Umowy: 



 
 
 
 
 

 

Odpowiedź: 

Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na zmianę § 4 punkt 3.Umowy. 

 

Pytanie nr 5 

Dostarczenie przez Przyjmującego zamówienie Udzielającemu zamówienie oryginalnych 

opisów badań, zawierających pieczęć i podpis lekarza opisującego, zgodnym z opisami 

przesłanymi drogą elektroniczna lub przesłanym faksem, dokonywane będzie w pierwszym dniu 

roboczym po upływie każdego tygodnia, za tydzień poprzedni.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją projektu umowy, który jest załącznikiem do modyfikacji z dnia 

 28 marca 2018 r. zamieszczonej na stronie internetowej szpitala. 

 

Pytanie  nr 6 

Czy Udzielający zamówienie odstąpi od konieczności przesyłania oryginałów opisów badań raz 

w tygodniu. Proponujemy wysyłanie oryginałów badań raz w miesiącu do 10 następnego 

miesiąca. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją projektu umowy, który jest załącznikiem do modyfikacji z dnia 

 28 marca 2018 r. zamieszczonej na stronie internetowej szpitala. 

 

Pytanie nr  7 

Czy udzielający zamówienie odstąpi od zapisu „Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje 

wynagrodzenie za badania wykonane w czasie  dłuższym niż określony w § 4 ust.1 lit. a). 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją projektu umowy, który jest załącznikiem do modyfikacji z dnia 

 28 marca 2018 r. zamieszczonej na stronie internetowej szpitala. 

 

Pytanie nr 8  

Czy Udzielający zamówienie usunie w załączniku nr 3 do umowy informacje o dacie wydruku 

opisu badania oraz informację o Techniku wykonującym badanie? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 3 do projektu umowy, który jest załącznikiem do 

modyfikacji z dnia 28 marca 2018 r. zamieszczonej na stronie internetowej szpitala. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Pytanie  nr 9  

Czy Udzielający zamówienie wrazi zgodę na wydłużenie czasu składnia ofert do dnia 

06.04.2018? 

Odpowiedź: 

Udzielający zmówienie przedłuża termin składnia ofert do dnia 4 kwietnia 2018 do  

godz.10.30 zgodnie z modyfikacją z dnia 28 marca 2018 r. zamieszczonej na stronie 

internetowej szpitala. 

 

 


