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DO OFERENTÓW 

 

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH OFERENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W KONKURSIE OFERT 

NR ZP-KO-01/2020 ,,na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania 

opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej drogą teleradiologii 

dla Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” 

 

Szpital Czerniakowski sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez 

Oferenta w trakcie niniejszego konkursu. 

 

Pytanie Nr 1: 

Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wydłużenie terminów opisu badań do następujących: 

RTG/TK Na Ratunek – maksymalnie do 1 godzin 

RTG/TK CITO – maksymalnie do 4 godzin 

TK planowe – 72 godzin 

TK udary do 30min. 

Jako badanie Na Ratunek Strony rozumieją badania z zakresu: 

Badania RTG: urazy wielonarządowe, powypadkowe; ostry brzuch, podejrzenie perforacji; pediatria 

w wieku 0-1 roku życia:,  

Badania TK: udar niedokrwienny/krwotoczny; uraz czaszkowo-mózgowy, uraz głowy ze śpiączką 

po wykluczeniu hipoglikemii, uraz wielomiejscowy, uraz wielonarządowy, izolowany uraz klatki 

piersiowej, izolowany uraz brzucha, izolowany uraz miednicy, ból w klatce piersiowej z sinicą w okolicy 

szyi, zatorowość płucna, podejrzenie tętniaka, podejrzenie rozwarstwienia aorty; 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie Nr 2: 

W związku z pogłębiającym się deficytem lekarzy radiologów w polskim systemie ochrony zdrowia 

zastosowanie kar umownych w paragrafie 9 ust. 1. Lit. B Umowy może spowodować brak chęci 

współpracy ze strony lekarzy radiologów. Czas opisu badania determinuje niejednokrotnie szereg 

czynników klinicznych. W związku z powyższym chciałabym zapytać czy Udzielający zamówienia 

wyrazi zgodę na zmianę zapisów w paragrafie 9 ust.1. lit. B) na następujący?: 

  



 

2 
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 32 192 000,00 zł 

b) 10% wartości badania za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w przekazaniu wyniku badania 

w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 umowy, przy czym kara liczona jest osobno za każdy wynik. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Pytanie Nr 3: 

Czy Udzielający Zamówienia zachowuje zapisy w oddzielnej umowie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, mimo, że zapisy projektu umowy zawierają te zapisy? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy. 

 

Pytanie Nr 4: 

Czy Udzielający zamówienia przewiduje podział przedmiotu zamówienia na dwa pakiety: 

1.Pakiet: opis badań TK/RTG- CITO/2h oraz NA RATUNEK/30 min 

2.Pakiet: opis badań TK/RTG – PLANOWE – DO 4 DNI ROBOCZYCH 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

ZATWIERDZAM: 
        Zarząd 

       Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


