
KO/34/2018                                                                                      Częstochowa, dnia 22.06.2018r. 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP  
w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/34/2018 na „Udzielanie specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przez lekarzy procedur w Zakładzie 
Radioterapii, Pracowni Brachyterapii, Poradni Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Częstochowie, ul. Bialska 104/118” 
 
 

Pytanie nr 1:  
„Proszę o rozważenie zamiany treści § 10 pkt.3. Aktualne brzmienie: 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, ujawnionych w trakcie kontroli przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia lub instytucję umocowaną pod względem formalno-prawnym do 
przeprowadzenia kontroli, a związanych z udzielanymi przez Przyjmującego zamówienie 
świadczeniami zdrowotnymi będących przedmiotem niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany będzie do pokrycia (zapłaty) Udzielającemu zamówienia wszelkich skutków 
finansowych wynikających z takiej kontroli w pełnej wysokości, tzn. do kwoty wynikającej  
z dokumentów źródłowych…. 
Na zapis poprzednio funkcjonujący w poprzednich umowach na świadczenie procedur z zakresu 
radioterapii: 
             W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, ujawnionych w trakcie kontroli przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia lub instytucję umocowaną pod względem formalno-prawnym do 
przeprowadzenia kontroli, a będących skutkiem rażącego naruszenia przez Przyjmującego 
zamówienie sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej 
umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty Udzielającemu zamówienia 
odszkodowania w wysokości odpowiadającej propozycji uzyskanego w kontrolowanym okresie 
wynagrodzenia, przy czym w/w proporcja będzie obliczona jako stosunek wartości 
zakwestionowanych świadczeń do wykonanych w kontrolowanym okresie świadczeń. 
          Według posiadanych przez AM Zdrowie sp. z o.o. informacji żadna z innych aktualnie 
zawieranych przez szpital umów na świadczenia zdrowotne nie posiada takiego zapisu, 
natomiast większość posiada zapisy podobne do proponowanych przez AM Zdrowie zmian (czyli 
powrotu do poprzednich zapisów).”  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy Regulaminu Konkursu Ofert.  

Udzielający Zamówienia kształtuje warunki każdego postępowania konkursowego odrębnie ze 

względu na charakter i istotę danego przedmiotu zamówienia. Brak jest obowiązku prawnego 

ustalania takich samych warunków umów w poszczególnych postępowaniach konkursowych. 

 

Pytanie nr 2:  
„Proszę o rozważenie wykreślenia z § 15 pkt. 5 zapisu o naliczeniu kary umownej w wysokości  
100 000 PLN w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie przyjmującego zamówienie. Również tego rodzaju kary nie funkcjonują w żadnej  
z zawartych przez szpital umów na świadczenie procedur medycznych z innymi podmiotami.” 



 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy Regulaminu Konkursu Ofert.  

Udzielający Zamówienia kształtuje warunki każdego postępowania konkursowego odrębnie ze 

względu na charakter i istotę danego przedmiotu zamówienia. Brak jest obowiązku prawnego 

ustalania takich samych warunków umów w poszczególnych postępowaniach konkursowych. 

 

 
 

 

Zamieszczono na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl i na tablicy ogłoszeń Szpitala. 
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