
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/20/20                                                    Sucha Beskidzka 05.01.2020r.

OGŁOSZENIE 
O ZMIANIE SPECYFIKACJI 

Dotyczy:   Konkursu  ofert na  pełnienie  funkcji  Koordynatora  Oddziału  Ginekologiczno-
Położniczego  oraz  Poradni  Ginekologiczno  –  Położnicznej  w  okresie  od  02.02.2021r.   do
31.01.2024 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 24 m-ce.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej   uprzejmie informuje o zmianie  w
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  przedmiotem  której  jest pełnienie  funkcji
Koordynatora  Oddziału  Ginekologiczno-  Położniczego  oraz  Poradni  Ginekologiczno  –
Położnicznej. 

1. Zmianie ulega treść rozdz. IV pkt 1)  specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz § 
27 ust. 1 pkt,  które otrzymują brzmienie:

1) Koordynator pełni funkcję przez minimum 3 dni robocze w tygodniu  w godzinach 7.30 – 14.30
oraz według aktualnych potrzeb ,,Udzielającego zamówienie”. W pozostałe dni robocze tygodnia  w
godzinach  7.30 – 14.30 obowiązki Koordynatora przejmuje Z- ca Koordynatora. 

Za pełnienie funkcji Koordynator otrzymuje:
a)  wynagrodzenie za każdą godzinę pełnienia funkcji Koordynatora;
b) prawo do 18 dni nieobecności w roku kalendarzowym;
c) W przypadku gdy liczba porodów w miesiącu wyniesie od 90 do 99 porodów to wartość 1 
godziny udzielania świadczeń wzrasta o 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100), natomiast gdy 
liczba porodów w miesiącu wyniesie co najmniej 100  – wzrasta o 10,00 zł (słownie: dziesięć 
złotych 00/100). Wzrost wyceny 1 godziny udzielania świadczeń następować będzie na podstawie 
informacji o liczbie porodów w danym miesiącu przygotowanej przez Dział Organizacji i Nadzoru, 
potwierdzonej przez Koordynatora/Z-cę Koordynatora, przekazanej do Działu Zamówień i 
Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych. Po ustaleniu przez Koordynatora/Z-cę Koordynatora liczby 
porodów w danym miesiącu i przekazaniu Oferentowi  informacji w tym zakresie, Oferent 
wystawia fakturę za wykonane świadczenia z uwzględnieniem zasad, o których mowa w zd. 1. 

2. Zmianie ulega treść rozdz. VIII  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który 
otrzymuje brzmienie:

Ofertę oznaczoną jak wyżej należy złożyć  do dnia 19.01.2021 r. do godziny 9.00 w Sekretariacie 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Blok „C”, pok. 103.

3. Zmianie ulega treść rozdz. IX pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który 
otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, Blok „B”, IV piętro.


