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Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych 
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej dla 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu dla sprawa nr 
DZP.46.7.2018 

 
 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w załączeniu 
przesyła pytania Oferentów wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
1. Czy udzielający zamówienia dopuszcza wydłużenie terminu 

opisu badań : planowanych stabilnych wykonanych od 
poniedziałku do czwartku włącznie w czasie nie dłuższym niż 72 
godz.? 

NIE,  udzielający zamówienia 
podtrzymuje zapisy umowy 

2. Udzielający zamówienia w ppkt. e określił termin opisu badań 
RTG planowanych stabilnych wykonanych w piątek, jaki termin 
opisu udzielający zamówienia określił dla pozostałych badań 
wykonanych w piątki? 

Zmodyfikowany wzór umowy w 
załączeniu 

3. Udzielający zamówienia  w ppkt a określił minimalne ilości 
lekarzy pracujących w pracowniach jest to 5 lekarzy w godz. 08-
15 i 1 lekarz w godz. 15-18 pracownia RM, natomiast w § 6 
udzielający zamówienie wskazał obowiązek zapewnienia przez 
przyjmującego zamówienie w godz. 08-15 od poniedziałku do 
piątku  min 6 lekarzy, co nie jest spójne z powyższym zapisem . 
Jaka jest zatem minimalna ilość lekarzy w godz. 0-15 
oczekiwana przez udzielającego zamówienia i czy udzielający 
zamówienie dopuszcza elastyczne planowanie obsady lekarskiej 
w zależności od ilości zapisanych badań oraz zmniejszenie 
obsady do 4 lekarzy w godz. 08-15 ? 

Zmodyfikowany wzór umowy w 
załączeniu. 

Nie, udzielający zamówienia nie 
dopuszcza zmniejszenia obsady 

lekarskiej     

4. Przedmiotem zamówienia zgodnie z zamieszczonym 
ogłoszeniem jest wykonywanie całodobowych specjalistycznych 
świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki 
obrazowej dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o.o. natomiast w § 1 pkt. 4 projektu 
umowy udzielający zamówienia zobowiązuje przyjmującego 
zamówienie do opracowania dokumentacji akredytacyjnej w 
związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy udzielający 
zamówienia przewiduje dodatkowe wynagrodzenia dla 
przyjmującego zamówienie w związku z przygotowaniem 
dokumentacji akredytacyjnej , oraz czy dokumentacja o której 
mowa w w/w § oznacza tylko procedury dot. Realizacji i 

Udzielający zamówienia oczekuje 
współpracy w zakresie 

przygotowania i opracowania  
procedur dotyczących czynności 

wynikających z realizacji umowy.  
Udzielający zamówienia nie 

przewiduje dodatkowego 
wynagrodzenia dla przyjmującego 

zamówienie 
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udostępniania opisów badań czy całości procedur 
obowiązujących w zakładzie ? Jeśli udzielający zamówienia 
przewiduje wynagrodzenie to w jakiej wysokości ? 

5. W § 4 pkt. 9 udzielający zamówienia określił jako obowiązek 
przyjmującego zamówienie, nadzór nad pracą techników, którzy 
nie będą pracownikami przyjmującego zamówienie, czy 
udzielający zamówienia mógłby określić zakres nadzoru i 
podległość techników w stosunku do przyjmującego 
zamówienie? 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa  

6. W § 4 pkt. 16 udzielający zamówienia jako obowiązek 
przyjmującego zamówienie wskazał nadzór nad pracą lekarzy 
będących na stażu podyplomowym w tym pełnieni funkcji 
kierownik specjalizacji czy udzielający zamówienia przewiduje 
dodatkowe środki na realizację tego zdania , jeśli tak to w jakiej 
wysokości? Nie jest to bowiem zdanie, które wiąże się 
bezpośrednio z przedmiotem zamówienia? 

Zamawiający wykreśla ten punk ze 
wzoru umowy 

Zmodyfikowany wzór umowy w 
załączeniu 

7. W § 14 pkt.  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do 
naliczania kar umownych po zakończeniu obowiązywania 
przedmiotowej umowy. Czy udzielający zamówienia może 
dookreślić o jakich karach jest mowa w tym §? 

Zapis ten dotyczy kary umownej w 
przypadku, gdy podstawy do jej 
naliczenia zaistniały w czasie 

obowiązywania umowy a ujawniły 
się po jej zakończeniu.  

8. W § 14 pkt. 5 jest mowa o krze w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 3, czy wskazana 
kara może mieć zastosowanie również w przypadku rozwiązania 
umowy na wniosek przyjmującego zamówienie zgodnie z § 13 
pkt. 3 ppkt. C? 

NIE  

 
Pozostałe postanowienia Ogłoszenia pozostają bez zmian. 
Zmodyfikowany wzór umowy zamieszczony na stronie internetowej udzielającego zamówienia 
w formie oddzielnego pliku.  
 
        
       Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Agnieszka Bęc 
Tel. 48 361-32-20 


