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D/DKR/PK/KSZ/ 967 /2022 
 

Warszawa, dnia 24.08.2022r. 
 
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania konkursowego 
 
 
Dotyczy: Postępowania w trybie konkursu ofert, nr KO/CZD/86/22 na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu 
„Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” – 2 Zadania (5 osób). 
 
 
Pytania dotyczące ogłoszenia: 
 
 
Pytanie nr 1: 
 
Dzień dobry, 
Jestem lekarzem z anestezjologii i intensywnej terapii. Jestem zainteresowany złożeniem oferty na 
obecnie ogłoszony konkurs. Mam pytanie co do zadania nr1. Czy dopuszczalna jest minimalna liczba 
godzin 48 przy zadeklarowanej średniej wyższej liczbie godzin. Proszę o kontakt. 
Maciej Kalata 
 
Odpowiedź Udzielającego Zamówienia: 
 
Udzielający Zamówienia informuje, że wyraża zgodę na zmniejszenie minimalnej miesięcznej liczby 
godzin gotowości do udzielania świadczeń dla Zadania nr 1.  
 
W związku z powyższym Udzielający Zamówienia dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia 
Szczegółowy zakres zamówienia: 
 
Szczegółowy Zakres Zamówienia 

 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" –2 Zadania  (5 osób): 
 
Zadanie nr  1 dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia przez 4 lekarzy specjalistów z zakresu 
anestezjologii i intensywnej Terapii, którzy zadeklarują gotowość do udzielania świadczeń w wymiarze  
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od 48 do 260 godzin miesięcznie, w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na Bloku operacyjnym i 
w innych punktach znieczuleń znajdujących się w lokalizacji IPCZD. 
 

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych będą : 

1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
2. Blok Operacyjny 
3. Inne punkty znieczuleń znajdujące się w lokalizacji IPCZD 

Termin wykonania zamówienia:  

1. od daty zawarcia do 31.08.2023r. 

Liczba osób wykonujących zamówienie:  

1. 4 osoby 

Miesięczny wymiar czasu pracy wynosi :  

1. 48-260 godzin 

 
 
W związku z powyższym Udzielający Zamówienia dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia 
Istotne Postanowienia Umowy w zakresie §3 ust. 1: 
 

1. „Powierzone czynności Przyjmujący Zamówienie wykonywać będzie w czasie uzgodnionym 
z Udzielającym zamówienie zgodnie z §2 stosownie do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju świadczeń 
zdrowotnych. Liczba godzin przeznaczona na wykonywanie przedmiotu umowy dla Zadania nr 1 wynosi od 
48 do 260 godzin miesięcznie/Dla Zadania nr 2 wynosi od 0 do 80 godzin miesięcznie. Szczegóły dotyczące 
harmonogramu uregulowane są w §2.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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