
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/4/22/II/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  zapewnia  solidarność  i  równość  zobowiązań  oraz  uprawnień
dotyczących zobowiązań wymiaru świadczenia pracy i  dostępności  pracy oraz możliwości
zarobkowania przez wszystkich lekarzy świadczących usługi w Oddziale Ortopedycznym?

Odpowiedź:

Ad 1 Tak. 

2.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zobowiązanie  do  pracy  dyżurowej  w  jeden  dzień
świąteczny/wolny  od  pracy  miesięcznie?  Zobowiązanie  takie  nie  wyklucza  możliwości
podjęcia pracy w więcej niż jednym dniu wolnym miesięcznie, jednak stałe zobowiązanie do
pracy  w  dwa  dni  świąteczne/wolne  od  pracy  miesięcznie,  w  połączeniu  z  obowiązkiem
pozostawienia w gotowości do pracy, jest zobowiązaniem nadmiernym.

Odpowiedź:

Ad 2 Paragraf 26 ust. 1 lit. E pkt 2) wzoru umowy stanowi, że Przyjmujący zamówienie jest
zobowiązany w miarę potrzeb Udzielającego zamówienie do udzielania świadczeń, o których
mowa w lit. B pkt 2) jeden raz w tygodniu w dzień roboczy w godzinach 14.30 – 7.30 dnia
następnego oraz w wymiarze 2 dni świątecznych i wolnych od pracy w godzinach 7.30 – 7.30
dnia następnego w miesiącu.

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

4.  Czy  Zamawiający  uznaje  prawo  Przyjmującego  do  wypoczynku  urlopowego,  jako  nie
naruszającego  warunków  umowy  i  okresów  uprawnionego  nie  realizowania  świadczeń
(zdarzenie  takie  nie  jest  wymieniane  jako  nieobecność  uniemożliwiająca  wykonywanie
świadczeń a nie naruszająca warunków umowy)?



Odpowiedź:

Ad 4. 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.  


