
Odpowiedź:
Szaiunkowa ilośó badan jaką w ciągu miesiąca lJdztetający Zarnóvńenia planuje wysłaó do opisu

drogą teleradiologii:
TK: ok.830,
MR: ok.380.

Pytanie nr 5:

,, Czy to sq badania pilne czy tylko planowe ? (ilość)"
Odpowiedź:
IJdzie\ający Zamówienia przeńduje tylko planowy tryb realizacji świadczeń.

Pytanie nr 6:

,, Czy jest możliwość opisywania badań RTG w systemie teletransmisji ?"
Odpowiedź:
vdŹielający Zamówienia nie przewiduje możliwości opisywania badan KtG w sYstemie

teleradiologii.

Pytanie nr 7:

,,cry uaiielajqcy Ząmówienia, w celu prawidłowego skalkulowąnia oferty, może olłeŚliĆ iloŚĆ

baiań jaka ńułoby trafić do opisu w systemie teleradiologii z podziałem na badania TK i MR ? "

Odpowiedź:
Szacunkowa ilośó badń jaką dziennie Udzielający Zamówienia planuje wysłaó do opisu drogą

teleradiologii:
TK:25 + 3O,
MR:].0 + 15.

Pvtanie nr 8:

,,Czy (Jdzielajqcy Zamówienia wyrazi zgodę na odstqpienie od zapisu w § 11 punkcie 2 dotYczqcego

wyiokości kai 
-umownych? 

Czy Udzielajqcy zamówienia wyrazi zgodę, aby zapis ten usunqĆ

całkowicie lub zmniejszyć wysokość kary umownej? "

Odpowiedź:
udŹłelĄący Zamóńenia pozostawi a zapisy dotyczące przedmiotowego konkursu bez zmian.

Pytanie nr 9:

,,Czy TJdzielajqcy Zamówienia olcreśli co doldadnie oznacza zapis doĘczqcy dyspozycyjnoŚci
jednego lekarza opisujqcego badania? Jak taka dyspozycyjność miałaby wyglqdać ? "

Odpowied:ź:
udiielający Zamówienia rozumie pozostawanie w dyspozycji jednego \ękarua w siedzibie

rrzyjmująóego Zamówienie, bądźteżpozostawanie w dyspozycji ,,podtelefonem'1 pod warunkiem

,p"irri"rriu wymogów zawarĘch w § 2 pkt 10 oraz 12 Zńącnika Nr 4 do warunków koŃursu
-wzór umowy:
,,]0. PrĘmujqcy Zamówienie jest zobowiqzany do przesłania do Udzielajqcego Zamówienia

opisu badań TK, MR w terminie 72 godzin od momentu ich przesłania obrazów

di a gno s Ę c z ny c h pr z e z U dz i e l aj qc e go Z amów i e ni a
12. W ramąch kon:sultacji Przyjmujqcy Zamówienie na każde wenłanie Udzielajqcego

Zamówienia nienłłocznie nie później niż w terminie do 24 godzin udzieli konsultacji lub

wyjaśnienia, co do wykonanego opisu badania w formie telefonicznej bqdŹ

elehronicznej. "

Pytanie nr 10:
Ćzy Udzielajqcy Zamówienia wyrazi zgodę na odstqpienie od zapisu ,, PrzyjmujqcY Zamówienie


