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ZATWIERDZAM 
 

wz płk lek. med. Wiesław RUSZKOWSKI 
KOMENDANT 

4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 

Wrocław 22.11.2016 r.  

ZMIANA DO  
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT 

I MATERIAŁY INFORMACYJNE 
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE  

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  
 

1/2016/BK 
 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Weigla 5 informuję, że zmienia treść zapisów: 
- pkt IV pptk. 16,  
- pkt V ppkt.1, 3,  
- pkt. 5 załącznika nr 1  
- § 2 ust. 5 Projektu Umowy nr … stanowiącej załącznik nr 6, 
- § 3 ust. 3 Projektu Umowy nr … stanowiącej załącznik nr 6 
- § 4 ust. 1 lit. B Projektu Umowy nr … stanowiącego załącznik nr 6 
do „Szczegółowych warunków konkursu ofert i materiały informacyjne o konkursie 
ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.  
 
Zapisy otrzymują następujące brzmienie: 

IV. OFERTA 

16. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w 
zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, pod rygorem nieważności (z adresem 
zwrotnym Oferenta) zaadresowanej w następujący sposób: 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,  
ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław 



 „Konkurs ofert na świadczenie usług z zakresu serologii 
transfuzjologicznej, prowadzenie banku krwi oraz zaopatrywania w 
krew i jej składniki 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 
we Wrocławiu” 

Nie otwierać przed dniem 30.11.2016r., godz. 12:30. 

V.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Szpitala przy ul. R. Weigla 5 
(budynek 37) lub nadać w formie przesyłki pocztowej. Termin składania ofert 
upływa w dniu 30.11.2016r. o godz. 12:00. Dotyczy to zarówno ofert 
złożonych w Kancelarii Szpitala, jak i ofert nadanych w formie przesyłki 
pocztowej. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia oferty do 
Kancelarii Głównej Szpitala przy ul. R. Weigla 5.  

3. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Gabinecie Zastępcy Komendanta ds. 
Lecznictwa Otwartego (budynek Główny Szpitala - parter) w dnia 
30.11.2016 r. o godz. 12:30. 

 
Załącznik nr 1 

 
Pkt. 5. Czas oczekiwania na wynik badań od momentu dostarczenia materiału 

w trybie rutynowym do 5 godzin, a w trybie pilnym do 1,5 godziny . 
 
 
§ 3 

 
Ust. 3.  
Płatność za wykonane badania objęte umową, odbywać się będzie za okresy 
miesięczne na podstawie wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury 
przez Przyjmującego Zamówienie za usługi, świadczone w okresie rozliczeniowym na 
rzecz Szpitala, jest umowa oraz rozliczenie ilościowo-wartościowe z wykonanych 
usług, wystawione Szpitalowi przez Przyjmującego Zamówienie do dnia 7-go 
każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 
 
§ 4 
 
Ust.1. 
b) Przyjmujący Zamówienie zapłaci Szpitalowi karę umowną w wysokości 10 % 
wartości danego badania za opóźnienie od terminu szczegółowo określonego w 
Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy oraz dodatkowo 10% wartości danego badania 
za każdą dobę zwłoki w wykonaniu badania (wydania wyników). Za niewykonanie 
badania rozumie się każdorazową odmowę wydania wyników badania Szpitalowi 
przez okres 10 dni od terminu określonego w Załączniku Nr 2 do umowy z przyczyn 
leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie. Za brak wykonania badania 
Przyjmujący Zamówienie zapłaci Szpitalowi karę umowną w wysokości 100 % 
wartości danego badania. Szpital ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego 
karę umowna w przypadku, gdy ustalona wysokość kary umownej nie pokryje w 
pełni poniesionej przez niego szkody.  


