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Wszyscy uczestnicy postępowania konkursowego  

 

W nawiązaniu  do pytań z dnia 14 listopada 2018 roku dotyczących konkursu 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach wyjazdowych Pogotowia 

Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – stacja Libiąż oraz stacja 

Trzebinia Udzielający Zamówienia informuje jak niżej : 

                Pytanie nr 1 

               Czy w Regulaminach konkursów w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia”, 

gdzie Zamawiający w pkt. 1 pisze: „Przedmiotem postępowania jest udzielanie 

przez Przyjmującego Zamówienie ratowniczych świadczeń medycznych 

zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przez 

ratowników medycznych,…w zespołach wyjazdowych, miejscach i zakresach 

opisanych poniżej oraz w razie potrzeby zabezpieczenie zdrowotne pacjentów 

Szpitala” należy rozumieć, iż w ramach realizacji świadczeń objętych umową, 

Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do udzielania świadczeń również w 

oddziałach Szpitala? Jeśli tak to w jakich? 

                Odpowiedź na pytanie 1.  

             Udzielanie świadczeń przez ratowników medycznych, ratowników medycznych-    

kierowców, pielęgniarki systemu, pielęgniarki systemu -kierowców w zespołach 

wyjazdowych dotyczy obsługi w zakresie Zespołów Wyjazdowych Pogotowia 

Ratunkowego. 

              Pytanie  nr 2  

              Szacowane miesięczne zamówienie dla każdej z umów stanowiące 1240 godzin,  

to w praktyce prawie 8 etatów przeliczeniowych. Dla prawidłowej, bezpiecznej  

i płynnej realizacji umowy, Przyjmujący Zamówienie będzie zmuszony do ciągłego 

utrzymania w gotowości minimum, kilkunastu ratowników medycznych. Ilość  

ta będzie gwarantować wywiązanie się z umowy nawet w przypadku wzrostu 

absencji chorobowych czy w trakcie sezonu urlopowego. Ryzyko ewentualnej 

sytuacji związanej z brakiem zapotrzebowania na zabezpieczenie kadrowe  

ze strony Udzielającego Zamówienie (par. 14 pkt 3 projektu umowy)  

w poszczególnych miesiącach realizacji umowy, może w znaczący sposób 

zdestabilizować organizacyjnie Przyjmującego Zamówienie, poprzez osłabienie jego 

dyspozycji, co w konsekwencji może mieć wpływ na jakość udzielanych świadczeń. 

              Czy zatem, dla zminimalizowania ryzyka zachowania stabilności w realizacji 

umowy, Udzielający Zamówienie przewiduje określone (zapisane w umowie lub 

porozumieniu) zobowiązania co do minimalnej ilości godzin miesięcznego 

zabezpieczenia, np. w formie obustronnej deklaracji?  
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               Odpowiedź na pytanie 2.  

Ilość godzin może ulec zmniejszeniu, określono  szacunkową maksymalną ilość w  

okresie trwania umowy. 

Pytanie 3  

Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 roku, zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, ratownicy medyczni w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 

r. otrzymują dodatkowe środki finansowe w wysokości 800 zł w przeliczeniu na 

jeden etat lub równoważnik etatu.  

Ponieważ plany Ministra Zdrowia, zgodnie z ustaleniami ze Związkiem Ratowników 

Medycznych zakładają utrzymanie, a nawet dalszy wzrost wspomnianych środków 

finansowych w latach 2019 i 2020, pojawia się pytanie czy w przypadku realizacji 

świadczeń przez podmioty prowadzące działalność leczniczą mające zawarte 

umowy z ratownikami medycznymi, Udzielający Zamówienie przekazuje 

podmiotowi wspomniane środki finansowe oraz w jaki sposób oczekuje 

potwierdzenia ich rozliczenia z ratownikami medycznymi? 

 Odpowiedź na pytanie 3.  

Udzielający Zamówienie przekazuje Przyjmującemu Zamówienie, z którymi ma 

podpisaną umowę, otrzymane dodatkowe środki finansowe zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. W sytuacji otrzymania w/w środków Udzielający 

Zamówienie przygotowuje aneks do umowy, w którym określa zasady 

otrzymywania zwiększenia środków finansowych i sposoby ich rozliczania. 

               Pytanie 4 

W załączniku do oferty Oświadczenie oferenta, pkt 1 Udzielający Zamówienie  

w odniesieniu do podmiotu leczniczego pisze:….w przypadku podmiotu leczniczego: 

oświadczam, że: lekarze z którymi na dzień……zawrę umowy posiadają 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych 

objętych przedmiotem zamówienia. 

Czy Udzielający Zamówienie, zamierza zmienić treść załącznika, biorąc pod uwagę, 

że przedmiotem zamówienia są świadczenia udzielane przez ratowników 

medycznych?  

               Odpowiedź na pytanie 4. 

Treść załącznika została zmieniona. 

Pytanie 5 

Czy Udzielający Zamówienie dopuści możliwość obecności przedstawiciela oferenta 

podczas otwarcia ofert? 

              Odpowiedź na pytanie 5. 

              Udzielający Zamówienia zgonie z rozdziałem XII pkt 4 dokona otwarcia ofert na 

posiedzeniu niejawnym. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu 

postępowania telefonicznie lub otrzymają wiadomości na skrzynki e-mail (na 

wskazany przez Oferentów adres). 
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              Pytanie 6 

             Czy Udzielający Zamówienie dopuszcza możliwość realizacji świadczeń będących 

przedmiotem umowy przez ratowników medycznych zatrudnionych w ramach 

umowy o pracę w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, w przypadku jeśli 

Przyjmującym Zamówienie będzie podmiot leczniczy mający zawarte umowy z tymi 

ratownikami, w oparciu o prowadzoną przez nich działalność gospodarczą lub 

umowę zlecenie? 

Odpowiedź na pytanie 6. 

Udzielający Zamówienie informuje iż: indywidualne oferty ratowników 

medycznych, ratowników medycznych –kierowców, pielęgniarki systemu, 

pielęgniarki systemu kierowców zatrudnionych w ramach umowy o pracę   

w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie będą odrzucone bez rozpatrzenia. 

Zgłoszone w ofercie listy ratowników medycznych, ratowników medycznych- 

kierowców, pielęgniarek systemu, pielęgniarek systemu-kierowców  

u Podwykonawców wymagają akceptacji Udzielającego Zamówienie. 

 

 

                

Dyrektor 

Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 

mgr inż. Waldemar Stylo 

 

  

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


