Odpowiedź na zapytania
Dotyczy: SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz i w siedzibie
ZZOZ w Cieszynie w zakresie całodobowego prowadzenia Oddziału
Okulistycznego oraz Poradni Okulistycznej w ramach umowy zawartej
przez ZZOZ w Cieszynie z Narodowym Funduszem Zdrowia
Cieszyn, dnia 18.09.2014r.

1. Czy udzielający zamówienia wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 3 umowy:
„3.
Przyjmujący zamówienie jest obowiązany sporządzić harmonogram, następnie
przekazać harmonogram Udzielającemu zamówienia w celu zatwierdzenia nie później,
niż w ciągu 7 dni dla Oddziału Okulistycznego i nie później, niż 32 dni dla Poradni
Okulistycznej przed rozpoczęciem miesiąca na który został zaplanowany
harmonogram”.
Udzielający zamówienia wyraża zgodę
w sposób wyżej opisany.

na zmianę zapisu §3 ust. 3 umowy

2. Czy udzielający zamówienia wyrazi zgodę na wykreślenie §9 ust. 8, ust. 9 , ust.10 .
Tożsame zapisy ujęte są w §9 ust. 5, ust. 6 , ust.7.
Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wykreślenie §9 ust. 8, ust. 9 , ust.10.
3. Czy udzielający zamówienia wyrazi zgodę na zmianę zapisu §12 ust. 4 umowy:
„4.
Przyjmujący zamówienie okaże na każdorazowe żądanie Udzielającego
zamówienie dowód posiadania takiego ubezpieczenia, w formie dokumentu. Odmowa
okazania takiego dokumentu jest traktowana jako brak ubezpieczenia. W przypadku
gdy dokument ubezpieczeniowy obejmuje krótszy okres niż czas trwania niniejszej
umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć
Udzielającemu Zamówienia nowy dokument, potwierdzający posiadanie
ubezpieczenia na kolejny okres. Niedopełnienie tego obowiązku uprawnia
Udzielającego Zamówienia do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym”.
Udzielający zamówienia wyraża zgodę na zmianę zapisu §12 ust. 4 umowy
w sposób wyżej opisany.
4. Czy udzielający zamówienia wyrazi zgodę na zmianę zapisu §13 ust. 4 umowy:
„4.
Umowa może być rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, jeżeli:
a) Przyjmujący zamówienie narusza
Udzielającego zamówienia,

wewnętrzne

regulaminy

i

zarządzenia

b) Przyjmujący zamówienie w dokumentach stanowiących podstawę do obliczenia
należności przedstawi dane niezgodne ze stanem faktycznym.
c) osoby wykonujące świadczenie zdrowotne, za które Przyjmujący zamówienie ponosi
odpowiedzialność utracą konieczne dla realizacji przedmiotu umowy uprawnienia
zawodowe, a Przyjmujący zamówienie nie przedstawi Udzielającemu zamówienie
w terminie 3 dni wykazu osób posiadających co najmniej takie same kwalifikacje,
zgodnie z wymogami NFZ oraz warunkami konkursu.
d) nie udokumentuje w terminach wskazanych w §12 ust. 2 i 5 dowodu zawarcia przez
niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w tych
zapisach umowy.
e) na wniosek Przyjmującego Zamówienie.
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę zapisu §13 ust. 4 umowy
w sposób wyżej opisany.
5. Czy udzielający zamówienia wyrazi zgodę na zmianę zapisu §13 ust. 7 umowy:
„7.
W razie wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się zapewnić kontrolę stanu zdrowia i opiekę nad pacjentami
hospitalizowanymi, w szczególności po wykonanych zabiegach, bez prawa żądania
dodatkowego wynagrodzenia - w terminie do 7 dni od dnia zakończenia umowy.
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę zapisu §13 ust. 7 umowy
w sposób wyżej wskazany.
Mając jednakże na uwadze fakt, iż Udzielający zamówienia nie dookreślił
czasokresu zapewnienia przez Przyjmującego zamówienie kontroli stanu zdrowia
i opieki nad pacjentami hospitalizowanymi, w szczególności po wykonanych
zabiegach, Udzielający zamówienia dopuszcza następującą zmianę zapisu §13
ust.7 umowy :
„7.
W razie wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się zapewnić kontrolę stanu zdrowia i opiekę nad
pacjentami hospitalizowanymi, w szczególności po wykonanych zabiegach, bez
prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia - w terminie 7 dni od dnia
zakończenia umowy i pod warunkiem, że w tym terminie pacjent zostanie
przekazany na inny oddział.”
6. Czy udzielający zamówienia wyrazi zgodę na zmianę zapisu §14 ust. 1 umowy:
„1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn za
które odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie, Udzielający zamówienia
może żądać od Przyjmującego zamówienie zapłaty kary w wysokości adekwatnej do
przewinienia, za miesiąc w którym doszło do niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uznaje się:

a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez osoby nieuprawnione lub nie
posiadające wymaganych kwalifikacji,
b) obciążanie pacjentów uprawnionych do bezpłatnych świadczeń jakimikolwiek
kosztami,
w tym kosztami leków lub wyrobów medycznych,
c) przedstawienie Udzielającemu zamówienia danych dotyczących wykonanych
świadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym, zwłaszcza gdy na podstawie tych
danych Udzielający zamówienia dokonał płatności na rzecz Przyjmującego
zamówienie
d) gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji
medycznej w sposób rażąco naruszający przepisy prawa
e)

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w sposób i w warunkach nie
odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach oraz
wskazanych kontraktem

f) udaremnianie lub utrudnianie kontroli albo nie wykonanie w wyznaczonym terminie
zaleceń pokontrolnych
g) pobieranie jakichkolwiek opłat od pacjentów za wykonanie świadczeń zdrowotnych
z pominięciem Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu w sposób
wskazany przez Pytającego. Wyraża jedynie zgodę na skreślenie w wyrażeniu
„Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uznaje się w szczególności „
wyrazy „ w szczególności”.
7. Czy udzielający zamówienia wyrazi zgodę na zmianę zapisu §14 ust. 4 umowy:
„4.
Udzielający zamówienia nalicza
wyjaśniającym i weryfikacji przyczyn.
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W przypadku, gdy umowa wygasła lub uległa rozwiązaniu Przyjmujący zamówienie
zapłaci należności z tytułu kar umownych w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania
od Udzielającego zamówienia wezwania do zapłaty.
Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu §14 ust. 4
umowy w sposób wskazany przez Pytającego. Wyraża natomiast zgodę na
wprowadzenie do §14 ustępu 8 o treści:
„8.Udzielający zamówienia nalicza karę po uprzednim przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego w celu weryfikacji przyczyn ich nałożenia „.
8. Czy udzielający zamówienia wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §14 ust. 5 umowy.
Udzielający zamówienia nie wyraża zgodę na wykreślenie zapisu §14 ust. 5
umowy.

