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D/DKR/PK/KSZ/ 415/2021 
 

Warszawa, dnia 16.03.2021r. 
 
 

 
Do wszystkich uczestników postępowania konkursowego 

 
 
Dotyczy: Postępowania w trybie konkursu ofert, nr KO/CZD/13/21 na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu 
„Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” 
 
Pytania dotyczące ogłoszenia: 
 
Pytanie nr 1: 
 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 
Szczegółowy zakres zamówienia 
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze złożoną ofertą:(nieprawidłowe wykreślić)  
1.Oddziały Intensywnej Terapii IPCZD 
2. Blok Operacyjny oraz inne punkty znieczuleń znajdujące się w lokalizacji IPCZD 
 
Czy wobec powyższego Przyjmujący Zamówienie wykonuje zadanie wybierając miejsce 1 albo 2 ,czy  
 Udzielający Zamówienie dopuszcza wykonywanie zadania w miejscu 1 i 2 
 
 
Odpowiedź Udzielającego Zamówienia: 
 
Udzielający Zamówienie informuje, że konkurs ofert nr KO/CZD/13/21 na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz 
pacjentów Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" nie jest podzielony na zadania.  
Oferent w Formularzu Ofertowym ( załącznik nr 3 do ogłoszenia) jedynie oświadcza i wskazuje miejsce 
udzielania świadczeń zdrowotnych ( należy wybrać minimum jedno miejsce udzielania świadczeń). 
Oferent może zaoferować udzielanie świadczeń zdrowotnych wg następujących opcji: 

 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku 
Operacyjnym i w innych punktach znieczuleń znajdujących się w lokalizacji IPCZD (należy wybrać 
2 razy odpowiedź TAK) 

 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (należy wybrać 
odpowiedź TAK przy odpowiedzi wskazującej na Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii) 
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 udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym i w innych punktach 
znieczuleń znajdujących się w lokalizacji IPCZD (należy wybrać odpowiedź TAK przy odpowiedzi 
wskazującej na Blok Operacyjny i inne punkty znieczuleń znajdujące się w lokalizacji IPCZD). 

 
Deklaracja, niezbędna jest celem wskazania ostatecznego zakresu Szczegółowego Przedmiotu 
Zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą,  na etapie podpisania umowy o udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Podpis Udzielającego Zamówienia lub osoby upoważnionej 
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