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 Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

KO/70/2019                                                                                                 Częstochowa, dnia 28.10.2019r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.  

Najświętszej Maryi  Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/70/2019 na: 
„Udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie 

wykonywania procedur zabiegowych, ortopedycznych i sprawowania opieki nad chorymi 

na Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz Poradni Ortopedii i Chirurgii Urazowej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 

104/118”: 

Pytania do konkursu KO/70/2019 

Pytanie nr 1 

Czy Udzielający zamówienie z związku z rozbieżność Punktu 5 i punktu 7 w paragrafie 3 

umowy wyraża zgodę na zmianę w punkcie 5 paragrafu 3.; 

z 

„… 5. Przyjmujący Zamówienie, tj. osoby działające w jego imieniu, mają prawo do 

zaplanowanego niewykonywania świadczeń zdrowotnych po uzgodnieniu z 7-dniowym 

wyprzedzeniem terminu nieobecności z Kierownikiem Oddziału.  

na 

„..Przyjmujący Zamówienie, tj. osoby działające w jego imieniu, mają prawo do zaplanowanego 

niewykonywania świadczeń zdrowotnych po uzgodnieniu z 3-dniowym wyprzedzeniem 

terminu nieobecności z Kierownikiem Oddziału. (…) 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Udzielający Zamówienia wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 2. 

Czy Udzielający Zamówienie zgadza się na dodanie punktu do Paragrafu 3. 

„...Każdemu lekarzowi realizującemu przedmiot niniejszej Umowy na rzecz i w imieniu 

Przyjmującego Zamówienie przysługuje przerwa na żądanie w realizacji świadczeń, 

stanowiących przedmiot Umowy, z powodu ważnych wypadków losowych w wysokości do 4 dni 

w roku kalendarzowym Warunkiem zgody na w/w przerwę jest zachowanie ciągłości pracy 

Oddziału Ortopedii...” 

Odpowiedź na pytanie nr 2. 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia 

przez Przyjmującego Zamówienie, w imieniu którego działa zespół lekarzy, to na Przyjmującym 

Zamówienie spoczywa obowiązek zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.  



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

                      im. Najświętszej Maryi Panny 
 

                             ul. Bialska 104/118      42-200 Częstochowa 

                       tel. centrala : (34) 367 30 00      sekr. Dyrektora: (34) 367 31 04 

                                                      fax : (34) 365 17 56      e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl 

                             Regon: 001281053       NIP: 573 22 99 604 

 
 

 

 Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

Pytanie nr 3 

Czy Udzielający Zamówienie zgadza się na zmianę punktu 7. Paragrafu 3: 

z 

„...7. Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest każdorazowo informować pisemnie 

Udzielającego Zamówienia, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, o przerwie w realizacji 

świadczeń zdrowotnych, trwającej co najmniej jeden dzień roboczy. Niedopełnienie niniejszego 

obowiązku przez Przyjmującego Zamówienie, skutkować będzie rozwiązaniem niniejszej 

umowy w trybie natychmiastowym. W razie rozwiązania niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym, w okolicznościach opisanych w niniejszym ustępie, postanowienie §10 

umowy, stosuje się odpowiednio….” na  

 „..7. Przyjmujący Zamówienie tj. osoby działające w jego imieniu zobowiązane są każdorazowo 

poinformować pisemnie  Udzielającego Zamówienie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, 

o przerwie w realizacji świadczeń zdrowotnych, trwającej co najmniej jeden dzień roboczy. 

Nagminne i powtarzające się niedopełnienie niniejszego obowiązku przez Przyjmującego 

Zamówienie, skutkować może rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.  

W razie rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym,w okolicznościach opisanych 

w niniejszym ustępie, postanowienie §10 umowy, stosuje się odpowiednio.  

W przypadku zaistnienia nagłych, niespodziewanych okoliczności uniemożliwiających 

udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, także zaistnienia 

niezdolności do wykonywania pracy potwierdzoną zaświadczeniem ZLA, Przyjmujący 

Zamówienie zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić niezwłocznie Kierownika Oddziału lub 

Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa. Wystąpienie tak określonych okoliczności nie może 

skutkować rozwiązaniem niniejszej umowy.  

Odpowiedź na pytanie nr 3  

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. Udzielający Zamówienia wyjaśnia, że w §3  zapisy 

ustępu  7 odnoszą się do Przyjmującego Zamówienie, który prowadzi działalność gospodarczą  

w formie indywidualnej praktyki lekarskiej.   

W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez Przyjmującego Zamówienie, w imieniu 

którego działa zespół lekarzy, Udzielający Zamówienia nie dopuszcza przerwy w udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych,   gdyż  Przyjmujący Zamówienie przystępując do postępowania 

konkursowego deklaruje że posiada kadrę, która jest w stanie zapewnić ciągłość udzielania 

świadczeń zdrowotnych.   

 

Pytanie nr 4 

Czy udzielający zamówienie zgadza się na dodanie w paragrafie 10 punktu 5 : 

„...kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Przyjmującego Zamówienie 

jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy za to  samo przewinienie nie mogą się 

sumować...” 
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Odpowiedź na pytanie nr 4 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody.  

 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami,  

Udzielający Zamówienia przedłuża termin składania ofert  
do dnia 31 października 2019r.  

Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

 

 

Powyższe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej  www.szpitalparkitka.com.pl 

i na tablicy ogłoszeń szpitala.  

 

 

                                                                                                                                      Dyrektor 

                                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                                        im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   

                                                                                                                               Zbigniew Bajkowski    
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