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 Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

KO/46/2019                                                                                                     Częstochowa, dnia  29.07.2019r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                       

im.  Najświętszej Maryi  Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/46/2019 

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” 

 

Pytanie nr 1: 

„Paragraf 4 ustęp 4 Wzoru Umowy 

Czy przez zobowiązanie się Przyjmującego Zamówienie do zapewnienia należytych warunków  

bezpieczeństwa i higieny pracy osobom zaangażowanym do realizacji zlecenia rozumie się działanie w 

ramach warunków stworzonych przez Udzielającego Zamówienia  wraz z odmową wykonania 

zlecenia przez Przyjmującego Zamówienie  w przypadku braku takich warunków.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 
Warunki, jakie tworzy Udzielający Zamówienia wynikają z Umowy oraz z Regulaminu Konkursu Ofert. 
Udzielający Zamówienia zapewnia należyte warunki jej realizacji, zaś ewentualna odmowa powinna 
nastąpić przy rozważeniu dyrektyw  postępowania wynikających z §2 ust. 1 umowy.   
 
 
Pytanie  nr 2: 

 

„Paragraf 4 ustęp 5 Wzoru Umowy 

Co rozumie się przez zapis „Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Przyjmującego Zamówienie i osób 

zaangażowanych do realizacji zlecenia” 

Czy rozgranicza się odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki będące winą Przyjmującego 

Zamówienie od wypadków, których przyczyny leżą po stronie Udzielającego Zamówienia.”     

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

 

Tak, Udzielający Zamówienia rozgranicza powyższe sytuacje. 
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Pytanie nr 3: 

 

„Rozdział III punkt 1 podpunkt 1 c 

Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na odstąpienie od pełnej odpowiedzialności za stronę 

gospodarczą nadzoru do czasu określenia zasad prawidłowego rozliczania i rozdzielenia działalności w 

zakresie intensywnej terapii i w zakresie anestezjologii.”   

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

 

Udzielający Zamówienia  wyraża zgodę, jednak nie dłużej niż do czasu określenia przez Udzielającego 

Zamówienia zasad prawidłowego rozliczania i rozdzielenia działalności w zakresie intensywnej terapii 

i w zakresie anestezjologii.  

 
                                                                                                                                      Dyrektor 

                                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                  im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   

                                                                                      Zbigniew Bajkowski 
 

 

 

 

Powyższe informacje zostały zamieszone na stronie internetowej  www.szpitalparkitka.com.pl i na 

tablicy ogłoszeń szpitala.  
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