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Dot. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania

Dzińając w imieniu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
wZamościu przekazuję treść pylań, doĘczących konkursu ofert nr SD0.334.16.2018 z zakłesu
teleradiologii vlraz z odpowiedziami lJdzielającego Zamówienia. Jędnocześnie informuję, iZ
odpowiedzilJdzielającego Zamowienia należy rozumieć jako zamianę warunków konkursu.

Pytanie nr 1:

,,Czy Udzielajqcy zamówienia zrezygnuje z integracji systemów na rzecz alternatywnego
ronłiqzania ponłalajqcego na bezpieczne i poprawne funkcjonowanie teleradiologii na
opro gr amow aniu P r zyj muj qc e go Zamów i eni e ? "
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienia pozostawiazapisy dotyczące przedmiotowego konkursu bezzmian.

Pytanie nr 2:

,, Cz! Udzielajqcy zamówienia wyrazi zgodę na zmianę punhu 5 w § 2 warunków konkursu:
W razie wystqpienia opóźnienia w wykonywaniu świadczeń Udzielajqcy Zamówienia może nałoĘĆ
karę umownq w wysokości 20 oń wartości nieterminowo zrealizowanych świadczeń, jednak nie
mniej niż 30 zł, za każdy dzień opóźnieniaw dostarczeniu opisu badań,
Na: W razie wystqpienia opóźnienia w wykoryłuaniu świadczeń Udzielajqcy Zamówienia może
nałozyć na Przyjmujqcego kąrę umownq w wysokości 5 % nieterminowo zrealizowanych
świadczeń, jednak nie więcej niĘ 75 oń wartości badania.? "
Odpowiedź:
Udzielający Zamóńeniapozostawiazapisy doĘczące przedmiotowego konkursubezzmian.

Pytanie nr 3:

,, Czy Udzielajqcy Zamówienia wyrazi zgodę na zmianę punktu 5 § 5 Szczegółowych Warunków:
Rąz w miesiqcu będzie przekazywał bezpośrednio do kąncelarii Udzielajqcego Zamówienia
oryginały wyników z wykonanych opisów opatrzone pieczęciq i podpisem lekarza opisujqcego.
Udzielajqcy Zamówienia nie dopuszcza przelrnzywania dokumentów, o których mowow poprzednim
zdaniu za pośrednictwem osób trzecich lub innych podmiotów (w tymfirm kurierskich).
Na: Raz w miesiqcu będzie przekazywał do kancelarii Udzielajqcego zamówienia oryginaĘ
wyników z wykonanych opisów , opatrzone pieczęciq i podpisem lekarza opisujqcego. Udzielajqcy
Zamówienia dopuszcza dostarczenie dokumentów, o których mowa w poprzednim zadaniu, za
pośrednictwem P oczty P olskiej. ? "
Odpowiedź:
Udzielający Zamovnenia odstępuje od przesyłańa oryginałów opisów badń.

Ętanie nr 4:

,,Jalą jest przewidlnłana ilość badań TK i MRw miesiqcu?"
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