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Sokółka dn. 26.06.2012r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – konkursu ofert w zakresie: udzielania
świadczeń zdrowotnych – badania tomografii komputerowej, na dzierżawę pomieszczeń z
przeznaczeniem otwarcia pracowni tomografii komputerowej
Ogłoszonego dnia – 15.06.2012r

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWP:
1. Pytanie nr 1. dotyczy SIWP, Rozdział II - Przedmiot i istotne warunki postępowania, punkt 9,
oraz
par. 5 punkt 2 projektu umowy na wykonywanie badań tomografii komputerowej dla pacjentów
SP ZOZ - Czy zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia punktu na: „W przypadku zawarcia
umowy przez Oferenta z NFZ jak również pozyskania innych usługobiorców Wykonawca zobowiązuje
się w tym samym terminie do obniżenia ustalonej stawki ryczałtowej i tym samym ilości punktów rozliczeniowych za badanie w wysokości nie mniejszej niż 60% pozyskanych środków finansowych od innych usługobiorców. Po przekroczeniu kwoty ryczałtowej zamawiający będzie zobowiązany do
poniesienia kosztów faktycznie wykonanych wg ceny skalkulowanej w oparciu o cenę za punkt i ilość
punktów rozliczeniowych za dane badanie.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy Rozdział II - Przedmiot i istotne warunki
postępowania, punkt 9, oraz par. 5 pkt 2 wzoru umowy. Treść po modyfikacji: „„W przypadku zawarcia
umowy przez Oferenta z NFZ, jak również pozyskania innych usługobiorców, Wykonawca zobowiązuje
się w tym samym terminie do obniżenia ustalonej stawki ryczałtowej i tym samym ilości punktów roz liczeniowych za badanie w wysokości nie mniejszej niż 60% pozyskanych środków finansowych od NFZ
lub innych usługobiorców. Po przekroczeniu kwoty ryczałtowej zamawiający będzie zobowiązany do
poniesienia kosztów faktycznie wykonanych badań wg ceny skalkulowanej w oparciu o cenę za punkt i
ilość punktów rozliczeniowych za dane badanie.”
W pozostałym zakresie treść SIWP jak i treść umowy pozostają bez zmian .”

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert
Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski

