
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/27/22                                                    Sucha Beskidzka 17.10.2022r.

OGŁOSZENIE 
O ZMIANIE SPECYFIKACJI 

Dotyczy:  Konkursu ofert na świadczenia lekarskie w rodzaju Podstawowa Opieka
Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 w okresie od dnia 01.11.2022r. do dnia 30.06.2024r.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej   uprzejmie informuje o zmianie  w
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  przedmiotem  której  są  świadczenia  lekarskie  w
rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 w okresie od dnia 01.11.2022r. do dnia 30.06.2024r.

1. Zmianie ulega rozdział VII SIWZ który uzyskuje brzmienie: 

VII. Kryteria oceny ofert:

A. Świadczenia  lekarskie ambulatoryjne w Suchej Beskidzkiej  oraz świadczenia wyjazdowe 
udzielane w domu pacjenta na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób w zakresie nocnej i 
świątecznej  opieki zdrowotnej:

            1) Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie
Kryteria oceny Ranga Sposób oceny

Cena

1 godz. udzielania świadczeń w dzień 
roboczy w godzinach: 18.00-8.00 dnia 
następnego, 18.00 – 22.00 oraz od 
godziny 22.00 do 8.00 dnia następnego

50% Wg wzoru

1 godz. udzielania świadczeń w dzień 
świąteczny i wolny od pracy w 
godzinach 8.00-8.00 dnia następnego

40% Wg wzoru

1 godz. udzielania świadczeń  w dzień 
szczególny (Wigilia, Boże Narodzenie, 
Sylwester, Nowy Rok,Wielkanoc) w 
godzinach 8.00-8.00 dnia następnego

10% Wg wzoru

2) Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych  kryteriów:
          
 a) cena  za 1 godzinę udzielania świadczeń  lekarskich  w dzień roboczy w godzinach: 
18.00-8.00 dnia następnego, 18.00 – 22.00 oraz od godziny 22.00 do 8.00 dnia 
następnego

Cn x 100 pkt  = Cx Ranga
                                             Ck

Gdzie :
Cn  -  najniższa cena złożona w całości zamówienia
Ck  -  cena proponowana przez danego oferenta

      C    -  ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Maksymalna cena wydatkowana przez Zamawiającego za 1 godzinę udzielania 



świadczeń  w w/w zakresie wynosi: 110,00 zł ( słownie: sto dziesięć złotych 00/100 ).
  

       b) cena  za 1 godzinę udzielania  świadczeń lekarskich w dzień świąteczny
                      i wolny od pracy w godzinach 8.00-8.00 dnia następnego
 

Cn x 100 pkt  = C x  Ranga
                                             Ck
                    Gdzie :

        Cn  -  najniższa cena złożona w całości zamówienia
        Ck  -  cena proponowana przez danego oferenta

               C    -  ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Maksymalna cena wydatkowana przez Zamawiającego za 1 godzinę udzielania 
świadczeń  w w/w zakresie wynosi: 120,00 zł ( słownie: sto dwadzieścia złotych  

00/100 ).

   c) cena za 1 godzinę udzielania świadczeń lekarskich w dzień szczególny    ( Wigilia, 
Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) 8.00-8.00 dnia następnego

Cn x 100 pkt  = C x  Ranga
                                             Ck

       Gdzie :
       Cn  -  najniższa cena złożona w całości zamówienia
       Ck  -  cena proponowana przez danego oferenta

              C    -  ilość punktów uzyskanych przez oferenta
           
 Maksymalna cena wydatkowana przez Zamawiającego za 1 godzinę udzielania świadczeń 
 w w/w zakresie wynosi: 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt  złotych 00/100)

                  
B. Świadczenia lekarskie ambulatoryjno - wyjazdowe w Jordanowie na obszarze 
zabezpieczenia do 50 000 osób w zakresie nocnej i świątecznej  opieki zdrowotnej:

 1) Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie     
Kryteria oceny Ranga Sposób oceny

Cena

1 godz. udzielania świadczeń w 
dzień roboczy 18.00-8.00 dnia 
następnego

50% Wg wzoru

1 godz. udzielania świadczeń w 
dzień świąteczny i wolny od 
pracy 8.00-8.00 dnia następnego

40% Wg wzoru

1 godz. udzielania świadczeń  w 
dzień szczególny (Wigilia, Boże 
Narodzenie, Sylwester, Nowy 
Rok,Wielkanoc) 8.00-8.00 dnia 
następnego

10% Wg wzoru

2) Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a) cena za  1 godzinę udzielania świadczeń lekarskich w dzień roboczy 18.00-8.00 dnia 
następnego



                   
Cn x 100 pkt  = C x Ranga

                                             Ck
Gdzie :
Cn  -  najniższa cena złożona w całości zamówienia
Ck  -  cena proponowana przez danego oferenta

      C    -  ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Maksymalna cena wydatkowana przez Zamawiającego za 1 godzinę udzielania 
świadczeń w w/w zakresie wynosi:  100,00 złotych ( słownie: sto złotych 00/100 )

b) cena  za 1 godzinę udzielania świadczeń lekarskich  w dzień świąteczny i wolny od 
pracy 8.00-8.00 dnia następnego

 
Cn x 100 pkt  = C x Ranga

                                             Ck
Gdzie :
Cn  -  najniższa cena złożona w całości zamówienia
Ck  -  cena proponowana przez danego oferenta

      C    -  ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Maksymalna cena wydatkowana przez Zamawiającego za 1 godzinę udzielania 
świadczeń w w/w zakresie wynosi:  100,00 złotych ( słownie: sto złotych 00/100 )

c) cena za 1 godzinę udzielania świadczeń lekarskich w dzień szczególny (Wigilia, Boże 
Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Wielkanoc) 8.00-8.00 dnia następnego

Cn x 100 pkt  = C x Ranga
                                             Ck

Gdzie :
Cn  -  najniższa cena złożona w całości zamówienia
Ck  -  cena proponowana przez danego oferenta

      C    -  ilość punktów uzyskanych przez oferenta

            Maksymalna cena wydatkowana przez Zamawiającego za 1 godzinę udzielania 
świadczeń w w/w zakresie wynosi: 150 złotych (słownie: sto  pięćdziesiąt złotych 00/100


