
                          Częstochowa, dn. 19 grudnia 2017r. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

 które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr 

KO/44/2017 na ”Udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 
w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych i 
innych komórkach organizacyjnych działalności podstawowej Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie usytuowanych w obiektach 
przy ul. Bialskiej 104/118,  ul. PCK 7 i Al. Pokoju 44” 
 

Pytanie nr 1 „Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie w 

§ 16 punktu nr 4 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 wykonujących świadczenia objęte niniejszą 

umową”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2. „Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę w umowie zapisu 

w  § 3 punkt 3 podpunkt 3, 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 4: „Przyjmujący zamówienie obowiązuje się do wykonywania świadczeń 

zdrowotnych wyłącznie w oddziałach, o których mowa w niniejszej umowie itd.”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 4. „Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmianę godzin 

dyżurowych   w Regulaminie Konkursu Ofert w Pakiecie nr 16: 

od poniedziałku do piątku od godz. 15:35 do godz. 8:00 dnia następnego, 

w soboty, niedziele i święta od godz. 8:00 do godz. 8:00 dnia następnego”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: Udzielający Zamówienia wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 5.  „Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na umieszenie w warunkach 

Konkursu ofert możliwości pracy dodatkowego anestezjologa w OIT ul. PCK 

(świadczenie równoważne z godzinami dyżuru, rozliczane na zasadach niniejszej 

umowy), w przypadku konieczności jednoczesnego wykonywania wielu procedur w 

obiekcie W.S.S. ul. PCK”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5:  Udzielający Zamówienia wyraża zgodę, pod warunkiem 

uzyskania indywidualnej zgody Dyrektora Szpitala. 

                                                                                                                                        Dyrektor 

                                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                                        im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   

                                                                                                                       lek. med. Dariusz Kaczmarek   

 


