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Kraków, dnia 16 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: 
 
Pytanie nr 1: propozycja zmian: § „13 pkt 3 Przyjmujący zamówienie moŜe rozwiązać niniejszą 
umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku raŜącego naruszenia przez 
Udzielającego zamówienia istotnych postanowień umowy, a w szczególności, gdy Udzielający 
zamówienia zalega z wypłatą wynagrodzenia przez więcej niŜ 60 dni lub z powodów 
osobistych”. 
Odpowiedź nr 1: Udzielający zamówienia wyraŜa zgodę na zmianę zapisu § 13 pkt 3 projektu 
umowy - załącznik nr 4A do specyfikacji, w związku z tym  § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„Przyjmujący zamówienie moŜe rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia w przypadku raŜącego naruszenia przez Udzielającego zamówienia istotnych 
postanowień umowy, a w szczególności, gdy Udzielający zamówienia zalega z wypłatą 
wynagrodzenia przez więcej niŜ 60 dni lub z powodów osobistych”. Dodatkowo Udzielający 
zamówienia zmienia zapis w § 14 pkt 3 projektu umowy -  załącznik nr 5 do specyfikacji, który 
otrzymuje brzmienie: „§14 pkt 3 Przyjmujący zamówienie moŜe rozwiązać niniejszą umowę za 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku raŜącego naruszenia przez 
Udzielającego zamówienia istotnych postanowień umowy, a w szczególności, gdy Udzielający 
zamówienia zalega z wypłatą wynagrodzenia przez więcej niŜ 60 dni lub z powodów 
osobistych”, oraz Udzielający zamówienia zmienia zapis w § 11 pkt 3 projektu umowy -  
załącznik nr 7 do specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: „§11 pkt 3 Przyjmujący zamówienie 
moŜe rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku 
raŜącego naruszenia przez Udzielającego zamówienia istotnych postanowień umowy, a w 
szczególności, gdy Udzielający zamówienia zalega z wypłatą wynagrodzenia przez więcej niŜ 60 
dni lub z powodów osobistych”. 
 
Pytanie nr 2: Zgodnie z § 8 projektu umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie  Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 
1729). Jest to zapis prawidłowy, gdyŜ zgodnie z powołanym na wstępie rozporządzeniem 
ubezpieczenie to  obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą za szkody będące  następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń. Natomiast wymóg posiadania 



 

 

ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność za zdarzenia medyczne w rozumieniu w 
rozumieniu art. 67a ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku NR 30, poz. 159) jest bezprzedmiotowy ze względu 
na fakt, Ŝe takie ubezpieczenie dotyczy zdarzeń medycznych pacjentów danego podmiotu 
leczniczego. Pacjenci zabezpieczani w ramach powołanego na wstępie projektu umowy są 
pacjentami  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego w Krakowie nie zaś ORTO-
MED Sp. z o.o.. W związku z powyŜszym ubezpieczenie ORTO-MED Sp. z o.o.  od 
odpowiedzialności za zdarzenia medyczne nie obejmuje Państwa pacjentów, a jedynie pacjentów 
naszego szpitala w Skawinie. Państwa pacjenci są objęci taką ochroną bez względu na fakt czy 
Szpital im. Stefana śeromskiego zawarł umowę ubezpieczenia od zdarzeń medycznych w 
rozumieniu art. 67a ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia ewentualne odszkodowania do kwoty 
1 200 000 złotych wypłaca ubezpieczyciel, a w razie wyczerpania tej kwoty , lub niezawarcia 
umowy ubezpieczenia przez podmiot leczniczy prowadzący szpital (art. 67k ust 10 ustawy o 
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Na tym samym stanowisku stoi ubezpieczyciel, 
który zawarł z ORT-MED Sp. z o.o. umowy ubezpieczenia OC i ubezpieczenia od zdarzeń 
medycznych. W związku z powyŜszym uprzejmie proszę by  § 8 ust. 1 projektu umowy: 

a) postawić kropkę po słowach „wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 
1729), 

b) wykreślić resztę zdania, do końca powołanego powyŜej ust. 1. 
Odpowiedź nr 2:  

a) Udzielający zamówienia wprowadza dodatkowo § 8 ustęp 3 w projekcie umowy – 
załącznik nr 6 do specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: „§ 8 pkt 3 Odpowiedzialność za 
szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń wynikających z niniejszej umowy ponoszą 
solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie”, 

b) Udzielający zamówienia zmienia zapis § 8 ustęp 1 projektu umowy – załącznik nr 6 do 
specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: „Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie  z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, 
poz. 1729). 

 
 
Pytanie nr 3: W § 14 dotychczasową treść określić jako ust. 1 i dodać ust. 2 o treści: „2. Z 
uwzględnieniem § 15 poniŜej, niniejsza umowa moŜe być rozwiązana przez Udzielającego 
zamówienia i przez Przyjmującego zamówienie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, którego ostatni dzień przypada na koniec miesiąca kalendarzowego.” 
Odpowiedź nr 3: Udzielający zamówienia w § 15 ustęp 1 projektu umowy – załącznik nr 6 do 
specyfikacji skreśla się wyrazy „ za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w 2012 roku, a 
w 2013 roku”. 
 
Pytanie nr 4: W § 15 ust 1 pkt. 1 naleŜy skreślić przecinek na końcu zdania oraz dopisać:  
„i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Udzielającego zamówienia na usunięcie 
uchybień,” 
Odpowiedź nr 4: Udzielający zamówienia nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany. 

 
Pytanie nr 5: W § 15 ust 2 pkt. 1 naleŜy słowa: „w prawie do wykonywania zawodu lekarza” 
zastąpić słowami: „uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem 
niniejszej umowy”, poniewaŜ to ORTO-MED Sp. z o.o. jest stroną umowy. 



 

 

Odpowiedź nr 5: Udzielający zamówienia wyraŜa zgodę na powyŜsze, w związku z tym w § 15 
ust 2 pkt. 1 skreśla się wyrazy w prawie do wykonywania zawodu lekarza” zastępując je 
sformułowaniem: „uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem 
niniejszej umowy”. 

 
Pytanie nr 6: W § 15 ust 2 pkt. 2  powinien mieć następującą treść: „2)  braku ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2;” 
Odpowiedź nr 6: Udzielający zamówienia wyraŜa zgodę na powyŜsze, w związku z tym § 15 ust 
2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „braku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 i 2”. 

 
 Ponadto Udzielający zamówienia zmienia zapis § 8 pkt 1 projektu umowy – załącznik nr 
7 do specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: „§ 8 pkt 1 Za realizację przedmiotu niniejszej 
umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości…….zł (słownie: 
…….zł) miesięcznie (Pakiet 1, 2, 4, 5)/ za jedno badanie (Pakiet 3)/ za jedną konsultację (Pakiet 
7)/ za jedną konsultację wraz z ewentualnym badaniem echokardiograficznym (pakiet 6)”. W 
związku z powyŜszym zmienia się równieŜ zapis w tabeli „GRUPA IV. Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, Pakiet 5” załącznika nr 8 do Specyfikacji poprzez zastąpienie wyrazów „za jedna 
konsultację” na wyraz: „ miesięcznie”. 

 
 
Udzielający zamówienia zmienia termin składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych na dzień 19.03.2012 r. na godzinę 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2012 r.  
o godzinie 9.30. 

 


