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Kraków, dnia 14 marca 2012 roku 

 
  
 W związku z wpłynięciem uwag do postępowania konkursowego na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego  
SP ZOZ w Krakowie udziela odpowiedzi: 
 
załącznik 4a 
 
Pytanie 1: W § 4 pkt l prosimy o zmianę zapisu na zapis jak w projekcie umowy załącznik 5 
do specyfikacji zamówienia z dnia 01.03.2012. § 2 pkt 3 w dotychczasowym brzmieniu: 
„Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się da uŜywania udostępnionych pomieszczeń, 
wyposaŜenia, aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami racjonalnej gospodarki.” 
Odpowiedź 1: Zostaje przyjęta propozycja zmiany i w związku z tym § 4 ustęp 1 projektu 
umowy – załącznik nr 4a do specyfikacji otrzymuje brzmienie: 
„§ 4.1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uŜywania udostępnionych pomieszczeń, 
wyposaŜenia, aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami racjonalnej gospodarki” 
 
Pytanie 2: W § 6 nie zawarto zapisu o odpowiedzialności ze strony udzielającego 
zamówienie. Prosimy o przywrócenie zapisu z poprzedniej umowy kontraktowej tj. § 6 pkt 3 
umowy z dnia 20.02.2009. 
Odpowiedź 2: Udzielający zamówienia nie wyraŜa zgody na ograniczenie odpowiedzialności 
Lekarzy do kwoty 400.000 zł.  
 
Pytanie 3: W § 8 prosimy o wprowadzenie zapisów jak w projekcie umowy załącznik 5 § 2 
do specyfikacji zamówienia z dnia 01.03.2012. tj. w brzmieniu: 
1. Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy udostępnia Przyjmującemu 
zamówienie nieodpłatnie pomieszczenia wraz z niezbędnymi mediami, wyposaŜeniem, 
aparaturą i sprzętem medycznym. Udzielający zamówienia oświadcza, Ŝe udostępnione 
pomieszczenia pod względem fachowym i sanitarnym odpowiadają warunkom określanym 
właściwymi przepisami. a zgromadzone w nich wyposaŜenie. aparatura i sprzęt medyczny 
posiada wymagane atesty. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do bieŜącego utrzymania 
naleŜytego stanu sanitarnego pomieszczeń oraz bieŜącego utrzymania, naprawy, odnowy  
i konserwacji wyposaŜenia, aparatury i sprzętu medycznego. 
2. Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy zapewnia Przyjmującemu 
zamówienie zaopatrzenie w niezbędne leki,  wyroby medyczne, środki lecznicze  
i pomocnicze, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji medycznych oraz 



 

 

w razie konieczności, moŜliwość hospitalizacji pacjentów w innych medycznych komórkach 
organizacyjnych. 
Odpowiedź 3: Udzielający zamówienia modyfikuje zapis § 8 projektu umowy – załącznik nr 
4a do specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: 
„Do obowiązków Udzielającego zamówienia  naleŜy umoŜliwienie realizacji umowy przez 
Przyjmującego zamówienie, w szczególności poprzez: 
1) nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń wraz z niezbędnymi mediami; 
2) wyposaŜenie Oddziału/Działu w niezbędną aparaturę medyczną, sprzęt (posiadający 

wymagane atesty) środki medyczne (leki, wyroby medyczne itp.) – zgodnie z 
minimalnymi wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, 

3) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania wyposaŜenia Oddziału/Działu, w tym 
posiadania waŜnych paszportów; 

4) zabezpieczenie środków ochrony radiologicznej zgodnie z właściwymi standardami; 
5) zapewnienie pełnego zakresu sterylizacji; 
6) zapewnienie moŜliwości korzystania z wewnętrznego i zewnętrznego transportu 

szpitalnego; 
7) zapoznanie Przyjmującego zamówienia  z zasadami aseptyki i sterylizacji obowiązującymi 

na terenie Udzielającego zamówienia;  
8) zapewnienie obsługi anestezjologicznej, pielęgniarskiej oraz pozostałego personelu 

niezbędnego do realizacji umowy, w tym obsługi sal operacyjnych;  
9) zapewnienie Przyjmującemu zamówienie leczenia profilaktycznego w wypadkach 

zagraŜających  zakaŜeniem HIV, HCV i HBV (ekspozycja na zaraŜenie HIV, HCV  
i HBV). 

 
Pytanie 4: Nie wyraŜamy zgody na podział wynagrodzenia na dwie składowe ( § 10 projektu 
umowy). 
Odpowiedź 4: Udzielający zamówienia nie wyraŜa zgody na zmianę zasad ustalania i 
wypłacania wynagrodzenia opisanego  w § 10 projektu umowy – załącznik nr 4a do 
specyfikacji, 
 
Pytanie 5: W §13 prosimy wprowadzenie równych np. jednomiesięcznych okresów wypowiedzenia 
dla obu stron. 
Odpowiedź 5: Udzielający zamówienia modyfikuje zapis § 13 ustęp 1 projektu umowy – 
załącznik nr 4a do specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: 
„§ 13. 1. Udzielający zamówienia moŜe rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku:  
− raŜącego naruszania przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień umowy, 
− obniŜenia poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych dla Udzielającego zamówienia 

przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia, 
− zmiany warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez płatnika – Narodowy Fundusz 

Zdrowia, 
4) pogorszenia sytuacji finansowej Udzielającego zamówienia.” 
 
Pytanie 6: Prosimy o wykreślenie zapisu w §13 punkt l, podpunkt 4. 
Odpowiedź 6: Udzielający zamówienia nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany.  
 
Pytanie 7: Nie zgadzamy się z zapisem w § 13 punkt 3. Prosimy o przywrócenie zapisu z 
poprzedniej umowy tj. w brzmieniu jak w § 13 punkt 3 umowy z dnia 20.02.2009. 
Odpowiedź 7: Udzielający zamówienia nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 8: § 1.1 - pojawia się pojęcie pracy w Poradni. Ze specyfikacji warunków 
zamówienia wynika, Ŝe w grę wchodzi praca zgodnie z harmonogramem. Przy czym brak 
określenia jakiego harmonogramu to dotyczy, jak ustalanego, przez kogo, (najlepiej byłoby 
wprowadzić informację, Ŝe według harmonogramu obowiązującego na dzień 2 marca 2012r. 
lub harmonogramu uzgodnionego między stronami).  



 

 

Odpowiedź 8: Nawiązując do zgłoszonej uwagi Udzielający zamówienia proponuję zmianę  
§ 2 ustęp 1 projektu umowy – załącznik nr 4a do specyfikacji , który otrzymuje brzmienie: 
§ 2.1. Usługi, o których mowa w § 1, wykonywane będą zgodnie z harmonogramem 
(obejmującym równieŜ godziny pracy w Poradni...........) ustalonym przez Lekarza 
Kierującego Oddziałem, w czasie zapewniającym naleŜyte wykonanie umów podpisanych 
przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami w 
zakresie dotyczącym Oddziału.  
 
Pytanie 9: § 5 -wprowadziłbym załoŜenie, Ŝe jeŜeli Przyjmujący zlecenie jeŜeli wykonuje 
polecenia Lekarza Kierującego Oddziałem to Szpital zwolni Przyjmującego zamówienie  
z odpowiedzialności, albo wykluczy się moŜliwość wydawania wiąŜących poleceń 
dotyczących procesu leczenia. 
Odpowiedź 9: Udzielający zamówienia w § 5 projektu umowy – załącznik nr 4a do 
specyfikacji skreśla wyraz „medyczny”. 
 
Pytanie 10: Udzielający zamówienia§ 8.1 - wykreślić zdanie po myślniku, w opinii lekarzy 
konieczne jest zapewnienie 
niezbędnego sprzętu i leków, nie tylko tych które zostały zawarte w protokole  
(np. przesunięcia z innych oddziałów, nowy sprzęt) 
Odpowiedź 10: vide zapis § 8 pkt 2 zmieniony w odpowiedzi nr 3. 
Ponadto Udzielający zamówienia w § 4 projektu umowy – załącznik nr 4a do specyfikacji 
dopisuje ustęp 5, który otrzymuje brzmienie: 
§ 4.5. „Szczegółowy wykaz aparatury i sprzętu zawarty jest w protokole przejęcia 
Oddziału/Działu zdeponowanym u Lekarza Kierującego Oddziałem/Działem”.  
 
Pytanie 11: § 8.7 - naleŜy sformułować tak aby nie było wątpliwości o prawie Ŝądania 
wezwania na konsultacje lekarzy pracujących na innych oddziałach. 
Odpowiedź 11: Udzielający zamówienia informuje, Ŝe w § 1 w ustępie 1 zawarty jest 
obowiązek udzielania konsultacji międzyoddziałowych przez kaŜdego Przyjmującego 
zamówienie (lekarza), a zatem zbędny jest zapis w tym zakresie w § 8 punkt 7. 
 
Pytanie 12: § 10.1 - pojawia się problem zobiektywizowania kryteriów oceny. Oczekiwałbym 
odwrócenia zasady - dynamiczna część naleŜy się bez wniosku. Kierownik oddziału mógłby 
wnioskować o obniŜenie dynamicznej części wynagrodzenia w przypadku naruszenia umowy. 
Koniecznie pisemnie tak, aby moŜna było przesłanki obniŜenia wynagrodzenia zweryfikować. 
Dynamiczna część wynagrodzenia stanowi znaczną cześć otrzymywanych środków 
pienięŜnych. Dlatego naleŜy to doprecyzować. 
Odpowiedź 12: Udzielający zamówienia nie wyraŜa zgody na zmianę zasad ustalania i 
wypłacania wynagrodzenia - § 10 projektu umowy – załącznik nr 4a do specyfikacji. 
 
Pytanie 13: § 10.2 - wykreśliłbym wszystko po myślniku. MoŜe naleŜałoby wpisać - zapis nie 
dotyczy spółek. 
Odpowiedź 13: Udzielający zamówienia wykreśla zapis po myślniku „ zapis tego ustępu nie 
dotyczy podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej” 
 
Pytanie 14: § 13.1.1 - przyjąłbym, Ŝe kaŜda ze stron moŜe umowę wypowiedzieć  
w przypadku raŜącego naruszania istotnych warunków umowy przez drugą stronę. 
Odpowiedź 14: Udzielający zamówienia nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zmian w 
zakresie warunków wypowiedzenia umów. 
 
Pytanie 15: § 13.1.2; § 13.1.3; § 13.1.4; § 13.3 - do wykreślenia. 
Odpowiedź 15: Udzielający zamówienia nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zmian w 
zakresie warunków wypowiedzenia umów. 
 
załącznik nr 4b 



 

 

 
Pytanie 16: Tego załącznika dotyczą wszystkie uwagi opisane powyŜej za wyjątkiem kwestii 
dotyczącej wynagrodzenia. 
Odpowiedź 16: Jak wyŜej w odpowiedzi 1-3 oraz 5-15. 
 
załącznik nr 6 
 
Pytanie 17: § 1.1 - byłoby wskazane doprecyzowanie co oznacza sformułowanie zawarte po 
przecinku - "według potrzeb Udzielającego Zamówienie." 
Odpowiedź 17: Udzielający zamówienia w § 1 ustęp 1 projektu umowy – załącznik nr 6 do 
specyfikacji skreśla wyrazy: „według potrzeb Udzielającego zamówienie.” 
  
Pytanie 18: § 15 - kwestia rozwiązywania umowy jest uregulowana podobnie jak w umowa 
zawarta w załączniku nr 4a, dlatego odnoszą się do niej te same zarzuty. 
Odpowiedź 18: Udzielający zamówienia nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zmian w 
zakresie warunków wypowiedzenia umów. 
 
 
 
 
 
Udzielający zamówienia zmienia termin składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych na dzień 16.03.2012 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 


