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Dotyczy: konkursu oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przyjęcia 

obowiązku wykonywania badań diagnostycznych i usług medycznych 

 
Odpowiedzi Udzielającego Zamówienie: 

Instytut Matki i Dziecka w nawiązaniu do konkursu ofert na wykonywanie badań 

z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, zgłasza zapytanie czy Zamawiający dopuszcza 

następujące zmiany do projektu umowy: 

§5 ust. 2 powinien otrzymać brzmienie: „Zapłata następować będzie po wykonaniu 

badań, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przez Przyjmującego Zamówienie, 

w terminie 30 dni licząc od początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji badań na 

konto:……………………………………” 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę  

 

§5 ust. 4 powinien otrzymać brzmienie: „Za zwłokę w zapłacie Przyjmujący Zamówienie 

jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, powyższe 

odsetki wyczerpują roszczenia wykonawcy z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia 

wzajemnego przez Udzielającego Zamówienie”. 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

 

§6 ust. 1  powinien otrzymać brzmienie: „ Jeżeli przyjmujący Zamówienie nie przystąpi 

lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Przyjmującego 



Zamówienia, zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną w wysokości 5% ogólnej 

wartości umowy brutto określonej w załączniku nr 1 niniejszej umowy.” 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

§6 ust. 1a)  powinien otrzymać brzmienie: „ Za opóźnienie  w wydaniu wyników badań 

Przyjmujący Zamówienie zapłaci karę umowną Udzielającemu zamówienie w wysokości  

0,2% - 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia”. 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

§6 ust. 4 powinien otrzymać brzmienie: „Przyjmujący Zamówienie zapłaci 

Udzielającemu Zamówienie karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy  

w przypadku odstąpienia od umowy przez Przyjmującego Zamówienie z przyczyn 

zawinionych przez Przyjmującego Zamówienie”. 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

Czy Zamawiający również dopuszcza następujące zmiany do:  

Pakietu nr 14- Specjalistyczne Badania Laboratoryjne: 

1) Pozycja nr 7 – Gen 7E z Izolacją DNA – czas oczekiwania na wynik- 4 tygodnie, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

2) Pozycja nr 10 - Genotyp MTHFR C 6775 : C/T – czas oczekiwania na wynik- 3 

tygodnie, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

3) Pozycja nr 11 - Genotyp MTHFR A 1298 : C/A/C - czas oczekiwania na wynik- 3 

tygodnie, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

4) Pozycja nr 22 – Kariotyp z amniocytów – czas oczekiwania na wynik- min. 14 dni, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

5) Materiał do badań Zamawiający będzie dostarczać do siedziby Przyjmującego 

zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

6) Przyjmujący zamówienia dostarcza wyniki badań do siedziby Zamawiającego, drogą 

pocztową na własny koszt, niezwłocznie po ich wykonaniu, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

7) Dostępność 5 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 15:35. 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

 

Pakietu nr 11 - Badania z zastosowaniem technik biologii molekularnej: 

1) Pozycja nr 2 – Mukowiscydoza ( 19) mutacji - czas oczekiwania na wynik- 2-4 

tygodnie, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

2) Pozycja nr 3 - Mukowiscydoza mutacja Fde1508 - czas oczekiwania na wynik- 2-4 

tygodnie, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

3) Pozycja nr 6 - Głuchota wrodzona - czas oczekiwania na wynik- 2-3 tygodnie, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

4) Pozycja nr 9 – Azoospermia - czas oczekiwania na wynik- 2-3 tygodnie, 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 



5) Pozycja nr 11 - Choroba Parkinsona- czas oczekiwania na wynik- 2-3 miesiące. 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

Zwracamy się również z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 11 – Badania z zastosowaniem           

technik Biologii molekularnej pozycji; 1, 2, 3, 6, 9, 11 i dołączenie ich do pakietu nr 14 lub 

zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje na zasadach pakietu 14. 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 

Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21 października 

2014 roku do godz. 10:00, z uwagi na to, iż termin składania oferty jest zbyt krótki do 

prawidłowego jej sporządzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

Odpowiedz: Udzielający Zamówienie nie zgadza się na zmianę 
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