
                         Częstochowa, dnia 9 sierpnia 2016r. 

 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy          

ul. Bialskiej 104/118 udziela odpowiedzi na pytanie jakie wpłynęło w związku z ogłoszonym 

postępowaniem konkursowym nr KO/7/2016 na „Udzielenie przez lekarzy specjalistów 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, 

wykonywania procedur na wydzielonym odcinku A Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym 

Chemioterapii i Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  z siedzibą  

w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”, zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581): 

Pytanie: 

Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę maksymalnej wysokości wynagrodzenia  

w zakresie świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z 3,00 zł brutto za każdy punkt od 

porady udzielonej w Poradni Onkologicznej, rozliczonej zgodnie z aktualnym katalogiem porad, 

sprawozdanej i poprawnie zweryfikowanej przez NFZ na: 30 % brutto wartości za każdy punkt od 

porady udzielonej w Poradni Onkologicznej, rozliczonej zgodnie z aktualnym Katalogiem porad         

i Charakterystyki porad, sprawozdanej i poprawnie zweryfikowanej przez NFZ. 

Wartość 3,00 zł brutto za każdy punkt od porady udzielonej w Poradni Onkologicznej, rozliczonej 

zgodnie z aktualnym Katalogiem porad i Charakterystyki porad, sprawozdanej i poprawnie 

zweryfikowanej przez NFZ, stanowi równowartość  30 % brutto wartości za każdy punkt od porady 

udzielonej w Poradni Onkologicznej, rozliczonej zgodnie z aktualnym Katalogiem porad                           

i Charakterystyki porad, sprawozdanej i poprawnie zweryfikowanej przez NFZ. 

Odpowiedź: 

Udzielający Zamówienia  wyraża zgodę. 

W związku z powyższym, dokonuje się stosownych  zmian w Regulaminie Konkursu Ofert, tj.: 

          

1. Rozdział II.  Przedmiot Konkursu, pkt. 5, w tabeli określającej maksymalną wysokość 

wynagrodzenia brutto  w zakresie  1.  Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna -  w ppkt. a,b,c. 

2. Rozdział VI.  Opis sposobu przygotowania oferty – w pkt. 3. 

3. Rozdział VIII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty – 

w pkt 3. 

4. Załącznik nr 1  Formularz Ofertowy, pkt 2, w tabeli określającej  oferowane wynagrodzenie 

brutto w zakresie  1.  Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – w ppkt. a, b, c. 

 

oraz w UMOWIE, tj.: 

1. §4 ust. 1,  w tabeli określającej  wysokość wynagrodzenia brutto w zakresie                               

1.  Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  - w ppkt. a, b, c. 

 



Udzielający Zamówienia informuje, że konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian               

w składanych ofertach.  

 

Zmodyfikowany Formularz Ofertowy w wersji edytowalnej, został zamieszczony na stronie 

internetowej www.szpitalparkitka.com.pl. 

Powyższe informacje zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń Szpitala i stronie internetowej jak 

wyżej. 


