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Odpowiedzi na pytania,  
które wpłynęły do Udzielającego Zamówienia  

w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym  
na udzielanie przez lekarzy specjalistów specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  

w zakresie sprawowania opieki nad chorymi,  wykonywania procedur  
w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii  

i Poradni Onkologicznej  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie  

przy ul. Bialskiej 104/118.  
 

 
Pytanie nr 1- Czy zgodnie z §4 ust.1 lit. c projektu umowy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Przyjmującemu 
zamówienie w zakresie świadczeń udzielonych po godzinie 15.00 jest ich poprawne zweryfikowanie przez NFZ,  
a jeśli tak to na czym taka weryfikacja miałaby polegać i w którym momencie miałaby następować? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy określone w §4 ust.1 lit. c projektu umowy i wyjaśnia: 
Weryfikacja wykonanych świadczeń zdrowotnych następuje przez Narodowy Fundusz Zdrowia  
w chwili „wysyłki” przez Udzielającego Zamówienia wykonanych przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń 
zdrowotnych, a także na podstawie wstecznych weryfikacji prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia..    
 
Pytanie nr 2 – Na czym miałby polegać i jak miałby być realizowany wymóg §5 ust.2 projektu umowy,  
tj. obowiązek  ustalania wartości świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach przedmiotu umowy  
z Kierownikiem Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii, przy uwzględnieniu personelu 
medycznego zatrudnionego u Udzielającego Zamówienia oraz limitu finansowego (ryczałtu) określonego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia dla Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni 
Onkologicznej? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2. 
Udzielający Zamówienia ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń 
zdrowotnych w zakresie, jak w §1 ust.1 wzoru umowy.  O wysokości planu rzeczowo-finansowego przyznanego na 
realizację świadczeń zdrowotnych dla Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni 
Onkologicznej informowany jest Kierownik Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni 
Onkologicznej Udzielającego Zamówienia.  Wszelkie informacje dostępne są w Dziale Kontraktów Medycznych 
Udzielającego Zamówienia.  
 
Pytanie nr 3 – Czy Udzielający Zamówienia gwarantuje minimalną miesięczną liczbę godzin udzielanych świadczeń? 
Na dziś nie jest to kwestia jednoznacznie określona. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3. 
Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy określone w  Regulaminie Konkursu Ofert w Rozdziale II. Przedmiot 
Konkursu, w pkt.1. określające zapotrzebowanie na realizację świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w liczbie 672 
godzin miesięcznie, która może ulec zmianie w przypadku zmiany warunków umowy zawartej przez Udzielającego 
Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. O niniejszym mówią zapisy zawarte w Regulaminie Konkursu Ofert   
i wzorze umowy.  
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