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Do: oferenci biorący udział w postępowaniu 
konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych– 
zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej, nr sprawy 7/2014

Dyrekcja WSCP informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. konkursu ofert
1. Jakie kryteria oceny ustalił Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje pkt. X do Szczegółowych warunków konkursu ofert. Przyjmuje on 
następujące brzmienie:
„X. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa będzie się kierowała następującym
kryterium: cena – 100%.”

2. Czy Zamawiający udostępni Regulamin konkursu ofert na stronie internetowej szpitala lub prześle drogą 
elektroniczną na adres e-mail?
Odpowiedź: Zamawiający umieszcza na stronie Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na 
świadczenia medyczne w WSCP w Wodzisławiu Śląskim.

3. Oferent zwraca się z prośbą o skrócenie czasu zapłaty za wykonanie udzielonego świadczenia 
zdrowotnego. Czy Zamawiający może uwzględnić zmianę pkt V §6 pkt 4 zapłata następuje przelewem w 
terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionego rachunku?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Oferent prosi o doprecyzowanie informacji dotyczącej sposobu opisania koperty w której złożona zostanie
oferta? Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 
01.01.2015 do 31.12.2015 r – zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej, nr sprawy 7/2014 zawiera w pkt IV.2 
następujące dane jakimi powinna być opatrzona koperta Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. 
Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 
dyżury pielęgniarskie” natomiast ogłoszenie w sprawie zmiany terminu składania ofert na ww. 
postępowanie konkursowe zawiera informację o zamieszczeniu na kopercie danych Oferenta oraz 
następujących danych: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – dyżury pielęgniarskie 
Dostarczyć do Sekretariatu do dn. 15.12.2014 r do godziny 13.30 Nie otwierać przed dn. 15.12.2014 r 
godzina 13:40”
Odpowiedź: Prosimy kopertę opisać w następujący sposób: 
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – dyżury pielęgniarskie. Dostarczyć do Sekretariatu 
do dn. 15.12.2014 r. do godziny 13.30. Nie otwierać przed dn. 15.12.2014 r godzina 13:40”

5. Czy Zamawiający w odniesieniu do zmiany terminu składania ofert, określi miejsce i termin otwarcia ofert
przez Komisję Konkursową.
Odpowiedź: Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2014 r. o godzinie 13:40 w Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala 
Chorób Płuc im. dr A. Pawelca, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski.

6. Czy Zamawiający dopuszcza obecność Oferentów na otwarciu kopert?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obecność Oferentów na otwarciu ofert.

                  Z  poważaniem
            Dyrektor
dr n. med. Norbert Prudel
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