
                                      Częstochowa, dn. 04.01.2018r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

 które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr 
KO/57/2017 na ”Udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 
w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Ortopedii                 
i Chirurgii Urazowej  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w 
Częstochowie usytuowanych w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118” 
 
Pytanie nr 1 „Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie w 
§ 3 punktu nr 8 o następującej treści: „W przypadku zaistnienia okoliczności 
powodujących powstanie obowiązku z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 
będzie on należał w całości po stronie Udzielającego Zamówienia, który nie będzie 
dochodził w przyszłości ich zwrotu od osób i spółek wykonujących świadczenia objęte 
niniejszą umową”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na dopisanie w §16 
ustępu 4 o treści: „W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących powstanie 
obowiązku z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne będzie on należał w całości po 
stronie Udzielającego Zamówienia, który nie będzie dochodził w przyszłości ich zwrotu 
od osób wykonujących świadczenia objęte niniejszą umową”. 
 
Pytanie nr 2. „Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę w umowie zapisu 
w  §3 punkt 3 podpunkt c, zamiast „wykonywanie świadczeń zdrowotnych” na 
„wykonywanie konsultacji”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 3. „Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na dopisanie w umowie w §3 
punktu 3: „Przyjmujący Zamówienie obowiązuje się do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych wyłącznie na rzecz pacjentów Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na dopisanie w §3 
podpunktu  d  o brzmieniu: „Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do wykonywania 
świadczeń zdrowotnych wyłącznie w oddziale, o którym mowa w niniejszej umowie” 
 
Pytanie nr 4. „Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie 
w §3 punktu 9 „Umowa może być rozwiązana przez Przyjmującego zamówienie z 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca z powodu 
nagłych i niespodziewanych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy?’. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na dopisanie w 
§22 ustępu 5 o następującej treści: „Umowa może być rozwiązana ze strony 
Przyjmującego Zamówienie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem 
na koniec miesiąca z powodu nagłych i niespodziewanych okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy”. 



Pytanie nr 5: „Czy w przypadku polepszenia wyników finansowych Oddziału Ortopedii i 
Chirurgii Urazowej w terminie 6-ciu miesięcy istnieje możliwość podwyższenia stawek 
dyżurowych?”.   
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: Udzielający Zamówienie informuje, że jest to możliwe w 
przypadku wystąpienia uzasadnionych korzyści dla Szpitala z uwzględnieniem sytuacji 
ekonomicznej Szpitala. 
 
Pytanie nr 6: „Czy będzie codziennie odrębny dla Oddziału Ortopedii ortopeda na 
dyżurze w ramach SOR?”. 
 
Odpowiedź na pytanie 6: Udzielający Zamówienia informuje, że kolejne postępowanie 
konkursowe w zakresie obszaru ortopedyczno-urazowego SOR zostało ogłoszone w 
dniu 27.12.2017r. z terminem składania ofert do 05.01.2018r.   
 
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl i tablicy ogłoszeń 
szpitala. 
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