
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/4/22/I/P                          Sucha Beskidzka dnia 09.03.2022 r. 

Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale 
Urazowo- Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej (ZOZ.I-010/DŚZ/OF/4/22) 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania: 

1.  Czy  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  wypłacenia  średniego  wynagrodzenia
wyrównującego uszczuplenie zarobków w przypadku zaistniałego z powodów niezależnych od
Przyjmującego  a  narzuconych  przez  Zamawiającego  zamian  organizacji  pracy
uniemożliwiających  zarobkowanie  w  ramach  zawartej  Umowy  (wstrzymanie  zabiegów
operacyjnych,  długotrwałe  awarie,  zamiany  charakteru  świadczeń  jak  np.  w  przypadku
epidemii czy działań wojennych)?

Odpowiedź: 

Ad 1.  Wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ nie przewiduje wypłacania  średniego
wynagrodzenia  wyrównującego  uszczuplenie  zarobków  z  powodów  niezależnych  od
Przyjmującego zamówienie. 

2.  Czy  Zamawiający  zapewnia  solidarność  i  równość  zobowiązań  oraz  uprawnień
dotyczących  zobowiązań  wymiaru  pracy  i  dostępności  pracy  przez  wszystkich  lekarzy
świadczących usługi w Oddziale Ortopedycznym?

Odpowiedź:

Ad 2 Tak. 

3.  Czy  Zamawiający  uznaje  prawo  Przyjmującego  do  wypoczynku  urlopowego,  jako
nienaruszające  warunków  umowy  i  okresów  uprawnionego  nierealizowania  świadczeń
(zdarzenie takie nie jest wymienianie jako nienaruszające warunków umowy)?

Odpowiedź:

Ad 3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym
odbywa się zgodnie z miesięcznym harmonogramem. Zgodnie z § 26 ust. 1 lit. E pkt 3) wzoru
umowy,  który jest  załącznikiem do SIWZ,  nieobecność dłuższą niż 7 dni należy zgłaszać
Koordynatorowi Oddziału na 2 miesiące wcześniej, a nieobecności poniżej 7 dni do 10 dnia
miesiąca poprzedzającego nieobecność.  

4. Czy Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty „średniej dyżurowej” za okres urlopu?

Odpowiedź:

Ad 4. Zarówno urlop jak i odpłatność za okres urlopu są pojęciami charakterystycznymi dla
stosunku pracy. Zamawiający nie przewiduje wypłaty za niezrealizowane świadczenia. 



5.  Na jakich  zasadach będzie  ustalany  limit  punktów w Poradni  Ortopedycznej?  Według
dostępnych informacji NFZ nie limituje w/w porad.

Odpowiedź:

Ad  5. Zasady  dotyczące  limitowania  świadczeń  zdrowotnych  obowiązujące  w  umowie
między  Zamawiającym  a  Oferentem  są  analogiczne  do  zasad  obowiązujących  między
Narodowym  Funduszem  Zdrowia  a  Zamawiającym.  Obecnie  rozliczanie  udzielonych
świadczeń lekarskich w Poradni Ortopedycznej odbywa się bez limitu punktów. 

6. Czy procedury wykonywane w Poradni będą rozliczane wyłącznie wg załącznika ujętego w
specyfikacji czy wg zasad NFZ (dotyczy procedur mających różną wartość punktową np. w
zależności od wieku chorego)?

Odpowiedź:

Ad 6.  Procedury wykonane w Poradni  Ortopedycznej  rozliczane  będą według załącznika,
który  został  dołączony  do  SIWZ.  Katalog  zawiera  uśrednione  wartości  świadczeń,  z
uwzględnieniem modyfikacji  grup punktowych wprowadzanych  przez NFZ.  W przypadku
zmian dokonywanych  w wycenie  świadczeń przez NFZ, a  mających  wpływ na realizację
świadczeń  lekarskich,  po  analizie  tych  zmian  i  ich  uzasadnienia,  mogą  ulec  modyfikacji
wyceny punktowe zawarte w umownym katalogu świadczeń.


