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Gdańsk, dn. 19.08.2020 r. 

PS.WIR.0631.19(2).20 

WYKONAWCY   

ubiegający się o udzielenie zamówienia na prowadzenia Punktu Usług Zdrowotnych (PUZ) 

dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu 

wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (POWR.04.01.00-00-ONI1/18) współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – postępowanie nr PS.WIR.0631.19.20 

z dnia 10.08.2020 r. 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 1257769 

Na podstawie pkt 6.5.2, 16) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

Pytanie nr 2  

Oferta numer 2 zawiera informację, że po stronie pacjenta/ rodzica lub opiekuna pacjenta decyzja 

o zastosowaniu znieczulenia oraz płatność za usługę. Czy podobna formuła dotyczy innych 

świadczeń nie zwartych w ofercie konkursowej a będzie wynikała z przebiegu leczenia? 

Odpowiedź:  

Tak, tożsama formuła dotyczy innych świadczeń medycznych, które nie są zawarte 

w części pierwszej i części drugiej Zapytania. Po stronie pacjenta/ rodzica lub opiekuna 

pacjenta decyzja o zastosowaniu i płatności za inne niż wymienione w Rozdziale II pkt. 6 

Zapytania usługi medyczne (w tym usługi wynikające z przebiegu leczenia). 

Pytanie nr 3  

Oferta zawiera np. leczenie 1 zęba. Co w sytuacji, gdy pacjent wymaga dalszego leczenia? Podczas 

jednego zabiegu wykonuję się często kompleksowe leczenie podczas znieczulenia. Czy pacjent bę-

dzie ponosił dodatkowe koszty leczenia? Jako Ośrodek nie możemy takiej wizyty połączyć z NFZ. 

Odpowiedź:  

Jeśli zajdzie potrzeba np. leczenia 2 lub więcej zębów, Zamawiający akceptuje płatność 

i realizację usługi stomatologicznej, ale wyłącznie w zakresie wymienionym w części drugiej 

Zapytania (Rozdział II pkt. 6.6), również w sytuacji kiedy będzie to miało miejsce podczas 

jednej wizyty. Wówczas usługa liczona jest następująco np. 1 x konsultacja oraz 2 x leczenie za-

chowawcze 1 zęba (opracowanie i wypełnienie). Gdy pacjent wymaga dodatkowego leczenia, wy-

kraczającego poza zakres ujęty w Rozdziale II pkt. 6.6 Zapytania, decyzja oraz płatność za realizację 

świadczeń medycznych jest po stronie pacjenta/ rodzica lub opiekuna pacjenta. 

 

Pytanie nr 4 

Koszt znieczulenia - nie jest przedmiotem oferty. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
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Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozdział II pkt 6.6 Zapytania znieczulenie miejscowe jest zawarte w ofercie. Wykonawca 

zobowiązany jest do zastosowania zgodnie z potrzebami pacjentów stomatologicznego 

znieczulenia miejscowego, wliczonego w koszt zabiegów wymienionych w Rozdziale II pkt 6.6 

Zapytania. Za dodatkowe formy znieczulenia koszt ponosi pacjent/ rodzic lub opiekun pacjenta. 

Liczba porządkowa pytań została podana narastająco z uwzględnieniem wcześniej zadanych pytań, 

które wraz z odpowiedziami zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.mopr.gda.pl oraz 

www.archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

Zmiany treści zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić 

przy sporządzaniu oferty. 

 

 


