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Parczew, dnia 22.02.2019 r.
Postępowanie konkursowe nr: 1/2019

Uczestnicy konkursu / Oferenci

Dotyczy konkursu ofert nr 1/2019: " o udzielenie zamówienia na wykonywanie
świadczeń zdrowotnych W zakresie Bronchoskopii z opracowaniem histopatologicznym
i mikrobiologicznym pobranego materiału (W tym badań wykonywanych W Laboratorium
Mikrobiologii Pratka Gruźlicy)":

W związku z wpłynięciem zapytań Oferenta Udzielający zamówienia postanawia
jak poniżej.

Oferent „zwraca się z prośbą o uwzględnienie poniższych zmian W projekcie umowy
(załącznik nr 3 do M1):

1. Pytanie Oferenta: __

W @, 6 ust. 7, prosimy o uszczegółowienie zapisu:
7. Wynagrodzenie ustalone W ust. 1 (...), z zastrzeżeniem ust. 8 9 ust. 8 nie dotyczy
zmiany ceny”

Odpowiedź Udzielającego Zamówienia:
Udzielający Zamówienia zmienia treść @ 6 ust. 7 na następującą:

„7. Wynagrodzenie ustalone W ust. 1 jest niezmienne przez okres ...... miesięcy od dnia
podpisania niniejszej umowy.”

2. Pytanie Oferenta:
Oferent prosi „0 WprowadzenieW @ 6 nowego ust. 0 poniższej treści:
Po upływie okresu wskazanego W ust. 7 dopuszcza się możliwość zmiany wysokości cen
na pisemny wniosek Przyjmującego zamówienie, nie częściej niż jeden raz
na 12 miesiecy, przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika zmiany cen towarów
i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa GUS za poprzedni rok
kalendarzowy.”

Odpowiedź Udzielającego Zamówienia:
Udzielający Zamówienia dodaje ust. 10 W @ 6 o następującej treści:

„10. Po upływie okresu wskazanego W ust. 7 dopuszcza się możliwość zmiany wysokości
cen na pisemny wniosek Przyjmującego Zamówienie, nie częściej niż jeden raz
na 12 miesięcy, przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika zmiany cen towarów
i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa GUS za poprzedni rok
kalendarzowy.”

3. Pytanie Oferenta:
Oferent prosi „W 5 7 ust. 2 o uzupełnienie zapisu:



2. Nie wywiązanie się przez Przyjmującego zamówienie z obowiązku określonego
w ust. 1 spowoduje, iz Udzielający zamówienia skorzysta z usług innego
świadczeniodawcy. Jeżeli koszt takich usług będzie wyższy niż określony w zał. Nr 1

do umowy, Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Udzielającego zamówienie kwoty równej tej róznicy.”

Odpowiedź Udzielającego Zamówienia:
Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do MI.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Załącznika nr 3 do MI.
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