
KO/54/2019                                                                                                     Częstochowa, dnia 04.09.2019r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

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

Maryi  Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/54/2019 na „Udzielanie 

świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, polegających na zapewnieniu całodobowej 

opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi 

Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7 i Al. Pokoju 44” 

„Szanowni Państwo, 

W związku z ogłoszonym konkursem, zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, w zakresie:  

Pytanie nr 1: 

Par. 3 ust. 4 – zmiana treści na następującą: 

„Przyjmujący Zamówienie jest uprawniony do wykorzystania podwykonawców przy realizacji 

niniejszej Umowy, za których to działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 

Do podwykonawców stosuje się ust. 7.”  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Udzielający Zamówienia wyraża zgodę.  

Pytanie nr 2: 

„Par. 6 ust. 5 – usuniecie z uwagi na treść par. 14 ust. 1.” 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Udzielający Zamówienia wyraża zgodę.  

Pytanie nr 3: 

„Par. 6. ust. 6 – usunięcie z uwagi na treść par. 14 ust. 2.” 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Udzielający Zamówienia wyraża zgodę.  

Pytanie nr 4: 

„Par. 6 ust. 7 – usunięcie z uwagi na treść par. 14 ust. 3.” 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody.  

 

 

 



Pytanie nr 5: 

„Par. 8 ust. 8 – wykreślenie i dostosowanie numeracji pozostałej części paragrafu” 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 6: 

„Par. 8 ust. 10 (9 wg zmienionej numeracji) – zmiana treści na następującą:” 

„Udzielający Zamówienia ma prawo do przedłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku 
niewykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że wartość 
umowy określona w ust. 9 nie zostanie przekroczona – po uprzednim uzyskaniu zgody na piśmie ze 
strony Przyjmującego Zamówienie”.  

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

Pytanie nr 7: 

„Par. 11 ust. 1bis (błędna numeracja) lit. c) – usunięcie lub doprecyzowanie, w obecnym kształcie jest 
zbyt obszerne i zbyt daleko ingerujące w prowadzoną przez Przyjmującego Zamówienie działalność 
gospodarczą.” 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 8: 

„Par. 14 ust. 1 – zmiana treści na następującą:” 

„Udzielający Zamówienia ma prawo naliczenia Przyjmującemu Zamówienie kary umownej w 
wysokości 100,00 zł za każdy przypadek nienależytego wykonywania lub niewykonania 
któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody. 

 

Powyższe informacje zostały zamieszone 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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