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    Do wszystkich uczestników  

postępowania konkursowego 

 

Dot. konkursu SPZOZ/ŚZ/24/2022 w przedmiocie: 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich drogą teleradiologii. 

 

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 

do zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Sanoku z dnia 9.11.2022 r. nr SPZOZ/ZARZ/NK/87/22, 

przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania związane z prowadzonym postępowaniem: 

 

Pytanie 1:  „Czy Zamawiający dopuści aby lista wykazująca liczbę oraz kwalifikacje zawodowe 

osób udzielających określone świadczenia była dostarczona po podpisaniu umowy?” 

 

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na przedłożenie przez Oferenta imiennej listy 

personelu w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, przy czym w takim przypadku 

Oferent w pkt 2 oświadczenia składanego na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do 

SWKO  zobowiązany jest wskazać co najmniej liczbę osób które będą wykonywać opisy 

badań – przykład:    [liczba] lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej. 

 Jednocześnie dla zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby 

uprawnione, Udzielający Zamówienia dodaje do projektu umowy zastrzeżenie, iż 

w przypadku nieprzedłożenia przez Przyjmującego Zamówienie imiennej listy w w/w 

terminie, Udzielającemu Zamówienia będzie przysługiwać prawo odstąpienia od 

umowy w terminie 14 dni od zaistnienia takiej okoliczności. 

W związku z powyższym, w § 8 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWKO, po ust. 1 

dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu: 

„1a. W razie nieprzedłożenia przez Przyjmującego Zamówienie imiennej listy osób, które będą udzielać świadczeń 

wraz z oświadczeniem, iż spełniają one wymogi określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa 

i wymogach stawianych przez NFZ, jak również iż nie są to osoby zatrudnione u Udzielającego Zamówienia 

w oparciu o stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną, w terminie do 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

Udzielający Zamówienia może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia tej okoliczności.”  

Pytanie 2:  „Czy Zamawiający dopuści poniższy termin opisywania badań RTG: tryb cito do 3h?” 

 

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania opisu badania 

RTG w trybie pilnym do 3 godzin. 
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W związku z powyższym, zmienia się § 2 ust. 5 pkt 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do 

SWKO, i otrzymuje on następujące brzmienie: 

„2) opis badania w trybie pilnym – do 3 godzin od wprowadzenia zlecenia opisu badania do systemu 

Udzielającego Zamówienia.” 

 

Pytanie 3: „Odnośnie zapisu poniżej: 

  Informacje odbierane przez AlleRad z systemu Teleradiologii: 

  - opis badania 

 - imię i nazwisko lekarza opisującego 

 - numer prawa wykonywania zawodu  

 - specjalizacje lekarza wykonującego opis 

 

Czy zamawiający zrezygnuje z przesyłania specjalizacji lekarza wykonującego opis 

lub czy dopuści, aby specjalizacja była widoczna tylko w załączniku PDF z opisanym 

badaniem?” 

 

Odpowiedź: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na opcjonalne przesyłanie informacji 

o specjalizacji lekarza wykonującego opis, przy czym wymaga aby taka informacja 

zawarta była w opisie badania RTG. 

 

W związku z powyższym: 

1) zmienia się § 4 ust. 1 pkt 2 lit. d projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWKO, i otrzymuje 

on następujące brzmienie: 

„d) specjalizacje lekarza wykonującego opis (opcjonalnie),” 

 

2) zmienia się § 4 ust. 4 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWKO, i otrzymuje on 

następujące brzmienie: 

 

„4. Przyjmujący Zamówienie zapewni autoryzowanie opisów zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi 

dokumentacji medycznej, w tym w formie elektronicznej, a w szczególności zapewni aby opis został opatrzony co 

najmniej imieniem i nazwiskiem, numerem prawa wykonywania zawodu oraz wskazaniem specjalizacji lekarza 

wykonującego opis.”     

 

Udzielone odpowiedzi stanowią uzupełnienie Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) 

i ich integralną część, jak również są podstawą do naniesienia w/w zmian na ostateczny tekst 

umowy. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej 

 

  


