
        Częstochowa, dnia 16.10.2017r. 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 
 które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/26/2017 
na ”Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań 
histopatologicznych bioptatu nerki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 
104/118”, zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity  
Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm) oraz ustawą z 27.08.2014r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1793 
z późn. zm.): 
 
Pytanie: 
 
Zwracam się z prośbą o rozważenie zmian zapisów w Załączniku nr 2 do Regulaminu 
konkursu: „Umowa – (wzór)” poprzez: 
 

1) Dodanie zapisów w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną obowiązywać 
w trakcie umowy: 

a) „Strony są zobowiązane do przestrzegania przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO.” 

b) „Z dniem rozpoczęcia obowiązywanie Rozporządzenia RODO tj. 25 maja 
2018r. Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych pacjentów 
Wykonawcy, w zakresie ............ (uzupełnia powierzający np. imię, nazwisko 
w powiązaniu z próbką histopatologiczną) ......... w celu i na czas realizacji 
Umowy. Powierzone dane wchodzą w zakres zbioru danych osobowych 
pacjentów Zamawiającego.” 

c) „Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Przetwarzający zapewni 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało 
się zgodnie z rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w 
razie potrzeby poddawane przeglądom i na bieżąco uaktualniane. 

       
Odpowiedź:  
 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy w/w zapisów. 
 
 
 
 
 



Pytanie: 
 
        2)   Zmianę zapisu §2 pkt. 1 na „Podstawą wykonania badań jest pisemne skierowanie 
wraz z kserokopią wystawione przez lekarzy zatrudnionych u Udzielającego zamówienia  
zawierające następujące dane: (....)” 
 
Odpowiedź:  
 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy w/w zapisów. 
 
Pytanie: 
 
3) Usunąć z §3 pkt. 1 stwierdzenie „wraz ze skierowaniami” 
  
Odpowiedź:  
 
Udzielający Zamówienia usuwa z § 3 pkt. 2 wyrazy „wraz ze skierowaniami”. 
 
Jednocześnie Udzielający Zamówienia informuje, że  umowa z Przyjmującym Zamówienie 
wybranym po rozstrzygnięciu postępowania, będzie zawierała w/w zapisy. 
 
 
Powyższe informacje zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń Szpitala i stronie internetowej 
www.szpitalparkitka.com.pl 
 
 
 

     Dyrektor 
                                                                                                            Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                                                      im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   
                                                                                                                                  lek. med. Dariusz Kaczmarek   

 


