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 Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

KO/91/2019                                                        Częstochowa, dnia 24.12.2019r. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny             

z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 informuje, że dokonano modyfikacji 

treści Regulaminu Konkursu Ofert KO/91/2019, prowadzonego na podstawie art. 26 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2190) oraz 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1373 ze zm.) na: 

„Udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia 
zdrowotne  

w zakresie wykonywania procedur anestezjologicznych i sprawowania opieki nad 
chorymi dorosłymi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie przy          

ul. Bialskiej 104/118   - Pakiet nr 1 oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
w obiekcie przy ul. PCK 7 – Pakiet nr 2  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
przy ul. Bialskiej 104/118,  

w następujący sposób: 

We wzorze umowy, tj.: w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert w §4 ust. 4 i 5 

otrzymują następujące brzmienie:  

„4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zachować należyte warunki bezpieczeństwa                

i higieny pracy sobie oraz osobom zaangażowanym do realizacji zlecenia, a także szczególną 

czystość wykonywanych prac mając na uwadze dobro pacjentów i pracowników Udzielającego 

Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie oraz wszystkie osoby zaangażowane przez Przyjmującego 

Zamówienie do realizacji zlecenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązany 

jest do postępowania według obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania 

porządku i higieny, minimalizacji negatywnego oddziaływania na realizowanie przez 

Udzielającego Zamówienia  zadań statutowych.” 

„5. Udzielający Zamówienia rozgranicza odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki będące 

winą Przyjmującego Zamówienie od wypadków, których przyczyny leżą po stronie Udzielającego 

Zamówienia.” 

Pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianie. 

Powyższe informacje zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala 

www.szpitalparkitka.com.pl 

                                                                                                                                   p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  

                                                                                                                               Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

                                                                                                                                    im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  

                                                                                                                                 lek. med. Jolanta Majer  

 


