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 Busko – Zdrój, dnia 27.01.2012 r. 

Dotyczy: Przedmiot konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie litotrypsji zewnątrzustrojowej ESWL w 

siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej Busko-Zdrój 

Postępowanie konkursowe jest prowadzone na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 o działalności leczniczej.  

 

Do wszystkich Oferentów: 

Udzielający Zamówienia udziela odpowiedzi na zapytania Oferentów dotyczące w/w konkursu. 

Pytanie nr 1 

W związku z określeniem maksymalnej liczby zabiegów i stałej liczby dni uŜytkowania aparatu, czy 

Zamawiający zgodzi się na określenie minimalnej i gwarantowanej liczby pacjentów ?. 

Odpowiedź: 

Nie Zamawiający pozostaje przy pierwotnym zapisie SWKO. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści moŜliwość dostosowania liczby dni uŜytkowania aparatu do rzeczywistej 

liczby pacjentów ?. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści moŜliwość dostosowania liczby dni uŜytkowania aparatu do rzeczywistej liczby 

pacjentów. W związku z powyŜszym ulega zmianie we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do 

SWKO § 1 ust. 2 i otrzymuje on brzmienie. 

,,Świadczenia zdrowotne określone w ust. 1 realizowane będą według potrzeb Udzielającego 

Zamówienia, zgodnie z listą oczekujących prowadzoną przez Oddział Dzienny Urologiczny (komórkę 

organizacyjną Udzielającego Zamówienia) oraz zgodnie ze szczegółowym harmonogramem uzgadnianym 

na kaŜdy kolejny miesiąc i weryfikowanym na bieŜąco przez Strony. Planowana liczba zabiegów wynosi 

70 (ilość tę naleŜy traktować jako maksymalną).” 

Pytanie nr 3 

Jaki jest termin realizacji przedmiotu zamówienia-w związku z określeniem terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia w szczegółowych warunkach do 31 grudnia 2011 r., który jest terminem 

przeszłym ?. 

Odpowiedź: 

Udzielający Zamówienia omyłkowo podał termin 31.12.2011 r. Prawidłowym terminem jest termin 

31.12.2012 r.  

 Z powaŜaniem 

W imieniu Udzielającego Zamówienia  

                                                          Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju 

                                                                                Dr n. med. Grzegorz Gałuszka 


