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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 
 które wpłynęły w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym nr KO/91/2019 na: 

„Udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i  specjalistyczne  świadczenia 

zdrowotne w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych i sprawowania opieki 

nad chorymi dorosłymi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzS im. NMP w 

Częstochowie w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 – Pakiet nr 1  oraz w Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzS im. NMP w Częstochowie w obiekcie przy ul. 

PCK 7 – Pakiet nr 2”, zgodnie z ustawą z dnia15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej      

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,  poz. 2190)”  

 

Pytanie nr 1: 

„Czy w Załączniku nr 2 w paragrafie 3 punkt 10 Udzielający Zamówienia dopuści zwiększenie 
ilości ekwiwalentu urlopowego   do 25 dni z powodu udzielania świadczeń w zakresie ilości 
godzin  odpowiadających pełnemu wymiarowi czasu pracy ?”  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie nr 2 
 „Załącznik nr 2 w paragrafie 3 punkt 8  
Proszę o wskazanie przez Udzielającego Zamówienia grupy osób , które mogą zostać 
wyznaczone przez Przyjmującego Zamówienie do pełnienia zastępstwa podczas jego 
nieobecności w zakresie spraw bieżących i merytorycznych” 
    
 
Odpowiedź na pytanie  nr 2: 
 
Zgodnie z §3 ust. 10 wzoru umowy (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert),  w 

przypadku nieświadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, Przyjmujący 

Zamówienie zobowiązany będzie do wyznaczenia spośród lekarzy specjalistów  Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, osoby zastępujące go na stanowisku Kierownika,                     

w zakresie nadanych mu uprawnień przez Kierownika.  

Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zastępować  będzie lekarz 

wyznaczony spośród lekarzy specjalistów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  

udzielających świadczeń na podstawie umowy zawartej z wyłonionym podmiotem w 

postępowaniu konkursowym.  
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Pytanie nr 3: 

„Czy udzielający zamówienie wykreśli w załączniku do regulaminu konkursu ofert nr 2, w 
punkcie 10, paragrafu 3 zdanie: "...bez prawa do wynagrodzenia dla zastępcy..." gdyż nie dotyczy 
to przedmiotu umowy.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
 
Udzielający Zamówienia  wyraża zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy  w § 3 ust. 10 zapisu o 
brzmieniu:  „bez prawa do wynagrodzenia” i wprowadza nowy zapis §3 ust. 10 o brzmieniu 
jak niżej: 
„10. W przypadku nieświadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, Przyjmujący 
Zamówienie zobowiązany będzie do wyznaczenia spośród lekarzy specjalistów Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, osoby zastępującej go na stanowisku Kierownika, w 
zakresie nadanych mu uprawnień przez Kierownika, za zapłatą zastępcy części wynagrodzenia 
przysługującego Kierownikowi w okresie jego zgłoszonej nieobecności (dotyczy nieobecności 
Przyjmującego Zamówienie  trwającej jednorazowo powyżej 14 kolejnych dni kalendarzowych). 
Ryczałtowe wynagrodzenie przysługujące Kierownikowi zostanie pomniejszone o kwotę 
przysługującą jego zastępcy (dotyczy   nieobecności Przyjmującego Zamówienie  trwającej 
jednorazowo powyżej 14 kolejnych dni kalendarzowych). 
 
Pytanie nr 4: 
 
„Czy udzielający zamówienie zwiększy w załączniku do regulaminu konkursu ofert nr 2, w 
punkcie 8 paragrafu 3: - "Przyjmujący Zamówienie ma prawo do zaplanowanego nie 
wykonywania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 20 dni w ciągu roku z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia" - liczbę dni z 20 na 25 jak to ma miejsce w innych oddziałach szpitala.” 
 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 
 
 

Informacje powyższe  zostały zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl i na 

tablicy ogłoszeń szpitala.   
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