
KO/4/2019                                                                                                         Częstochowa, dnia 04.03.2019r. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.  Najświętszej 

Maryi  Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/4/2019 na „Udzielenie 

zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów 

medycznych w ODDZIALE ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ  Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie  przy     

ul. Bialskiej 104/118”. 

Pytanie nr 1: 

„W związku z punktem  5 Paragraf 3 umowy, proszę o wyjaśnienie czy pełnienie dyżuru przez jednego 

lekarza w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej spełnia wymogi akredytacyjne i certyfikacyjne dla 

Centrum Urazowego? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy  §3 pkt. 5  umowy. 
 
Pytanie  nr 2: 

„Czy lekarz pełniący dyżur może operować bez asysty? A jeżeli nie może, to kto jest zobowiązany do 

asysty z ramienia szpitala?”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Do asysty przy operacjach, będzie w gotowości  lekarz zatrudniony na umowę o pracę u 

Udzielającego Zamówienia. 

 

Pytanie nr 3: 

„Czy lekarz bez specjalizacji może pełnić samodzielny dyżur w Oddziale Ortopedii?”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

 Lekarz bez specjalizacji może pełnić dyżur za zgodą Kierownika Oddziału pod nadzorem lekarza 

dyżurującego pod telefonem. Zabiegi operacyjne wykonywane będą wyłącznie w asyście lekarza 

specjalisty. 

 

Pytanie nr 4: 

„Czy w związku z punktem 4 paragrafu 3. 

Realizacja zamówienia polega w szczególności na: 

a) wykonywaniu  świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Ortopedii i Chirurgii 

Urazowej we współpracy z lekarzami z ramienia Szpitala. 

Proszę o wyjaśnienie na jakiej prawomocności będą oddelegowani do asysty lub pomocy w 

przypadkach pilnych lekarze z innych oddziałów zabiegowych. Czy na w/w okoliczność zostały 

podpisane odpowiednie aneksy do umów kontraktowych”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Oddziału Ortopedii i  i Chirurgii Urazowej odbywać się 

będzie przez lekarza pełniącego dyżur w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz lekarza   

Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej, będącego w gotowości a zatrudnionego  na umowę o pracę 



na Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej. W wyjątkowych przypadkach zabiegów pilnych, 

bezzwłocznych, decyzję o  asyście podejmie  „Kierownik Dyżuru”. 

 

Pytanie nr 5: 

„Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie w umowie paragraf 16 punktu 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 i spółek wykonujących świadczenia objęte 

niniejszą umową?” „Zamiast punktów 2 i 3.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Udzielający Zamówienia  podaje obowiązującą  treść  §16: 
„§16 

1. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przedmiotu niniejszej umowy na 

podstawie  przepisów dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą i innych 

obowiązujących w tym zakresie. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z 

tytułu umowy.  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zawiadomić Udzielającego zamówienia o zaistnieniu 

wszelkich okoliczności powodujących powstanie obowiązku ubezpieczenia społecznego lub 

zdrowotnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia. Powstanie 

obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy nie powoduje konieczności jej zmiany. 

4. 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 6: 
„Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na dodanie w umowie zapisu w paragrafie 4 o treści: 

„Udzielający Zamówienia bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za jakość i poziom 

świadczonych usług oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe w przypadku 

uzasadnionych roszczeń pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy umowy w §20 ust. 5. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zmianę w umowie zapisu w paragrafie 3 punkt 4 

podpunkt c zamiast „wykonywanie świadczeń zdrowotnych” na „wykonywanie konsultacji?” 

 

Odpowiedź na pytanie 7: 

Udzielający Zamówienia wyraża zgodę. 

 
Powyższe informacje zostały zamieszone na stronie internetowej  www.szpitalparkitka.com.pl i na 
tablicy ogłoszeń szpitala.                                                                             p.o.   Dyrektor 

                                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                                        im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   

                                                                                                                       mgr inż. Bogusława Miłkowska 

http://www.szpitalparkitka.com.pl/

