
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Udzielający zamówienia modyfikuje treść Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na „Udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych” OPO/19/K/2022 w sposób wskazany 
poniżej.  
 
Rozdział III ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1) Część 1 - wykonywania badań histopatologicznych wraz z dokonaniem ich opisów 
2) Część 2 - przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok po sekcji powyżej 72 godzin  
 

Rozdział III ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
2. Podmiot świadczący usługi będzie odpowiednio stosować standardy określone w Rozporządzeniu Ministra 
zdrowia z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie 
patomorfologii (Dz.U. z 2017 r. poz. 2435). 
 
Rozdział III ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 
10. Czas oczekiwania na wykonywanie badań z udostępnieniem wyników dla poszczególnych typów badań 
wynosi:  

a) na elektroniczne i papierowe przesłanie wyników badania 5 dni roboczych w trybie „zwykłym” oraz 2 dni 
robocze dla badania oznaczonego „Cito”- badanie pilne; termin liczony jest 
od momentu odbioru materiału histopatologicznego przez Przyjmującego zamówienie, 

b) na wynik badania śródoperacyjnego nie może przekroczyć 30 minut od momentu dostarczenia materiału 
do badania; wynik zostanie przekazany telefonicznie, a następnie potwierdzony faxem lub elektronicznie 
do dyżurki bloku operacyjnego, 

c) na wynik badania immunohistochemicznego – 7 dni roboczych od momentu zlecenia usługi medycznej 
przez lekarza kierującego Udzielającego zamówienie w formie papierowej, 

d) badanie histopatologiczne dużego materiału operacyjnego wykonane zostanie w terminie 10 – 14 dni od 
momentu przekazania materiału do badań, 

e) badanie histopatologiczne, oznaczone DILO, zostanie wykonane w terminie do 5 dni od momentu 
przekazania do badań. 

f) na sekcje nie może przekroczyć 2 dni roboczych, przy czym za dochowanie terminu uznaje się 
sporządzenie i udostępnienie protokołu sekcyjnego.\ 

 
Rozdział III ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie: 
13. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie na zasadach określonych 
w projektach umów, stanowiących załączniki nr 4a i 4b do SWKO, oraz w zależności od potrzeb Udzielającego 
zamówienie. 
 
Rozdział III ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: 
14. Zakres badań wraz z szacunkowymi ilościami zawiera Załącznik nr1A i 1B do SWKO.  
 
Rozdział III ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie: 
16. Strony dopuszczają możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami badań wyszczególnionych w 
Formularzu ofertowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 1A i 1B do SWKO, przy zachowaniu maksymalnej 
wartości umowy.  



 
 

 
 
 
 

 
 

Rozdział III ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie: 
17. Liczba umów, które mogą zostać zawarte w ramach realizacji zamówienia: 2 (jedna umowa w odniesieniu do 
każdej części). 
 
Rozdział VI otrzymuje następujące brzmienie: 
Kompletna oferta powinna zawierać: 

1. wypełniony Formularz ofertowo-cenowy – Załącznik nr 1a lub Załącznik nr 1b do SWKO – w zależności 
od zakresu oferty, 

2. oświadczenie Oferenta ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 2 do SWKO, 
3. wykaz personelu, które będzie wykonywał badania z informacją na temat posiadanej specjalizacji, 

numeru prawa wykonywania zawodu – Załącznik nr 3 do SWKO, 
4. zaparafowany Projekt umowy – Załącznik nr 4a lub Załącznik nr 4b do SWKO – w zależności od zakresu 

oferty,  
5. dokument potwierdzający odległość miejsca wykonywania świadczeń od siedziby Zamawiającego 

(wydruk z www.maps.google.pl od pkt A do pkt B),  
6. odpis wpisu do właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez właściwy urząd 

wojewódzki albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany 
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  

7. kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności leczniczej na 
warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 
2022 r. poz. 633)– polisa ważna w okresie realizacji zamówienia; w przypadku, gdy okres ubezpieczenia 
nie obejmuje całego terminu realizacji zamówienia Oferent zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia 
w celu zapewnienia jego ciągłości,  

8. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Oferenta; treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania i winno być złożone w oryginale lub w 
formie kopii potwierdzonej notarialnie,  

9. umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy).  
Wszelkie kserokopie i odpisy wymienionych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta i opatrzone pieczątką imienną identyfikującą tę osobę.  
 
Rozdział XVII otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Załącznik nr 1A – Formularz ofertowo-cenowy 
2. Załącznik nr 1B – Formularz ofertowo-cenowy 
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta  
4. Załącznik nr 3 – Wykaz pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne  
5. Załącznik nr 4a – Projekt umowy 
6. Załącznik nr 4b – Projekt umowy 

 
 
Udzielający zamówienia modyfikuje projekt umowy – w załączniku 
Załączniki: 

1. zmodyfikowany formularz ofertowo – cenowy – załącznik 1A 
2. zmodyfikowany formularz ofertowo – cenowy – załącznik 1B 
3. zmodyfikowany projekt umowy – załącznik 4A 
4. zmodyfikowany projekt umowy – załącznik 4B 


