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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
które wpłynęły  w związku z ogłoszonym  

Konkursem Ofert na: „Udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i 

sprawowanie opieki nad chorymi w Oddziałach: Neurologii i Udarowym oraz Poradni Neurologii 

Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 

104/118” – postępowanie konkursowe Nr KO/6/2020 

 

Pytanie nr 1: 
Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu do umowy w §6  
o następującej treści: 

„Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie określonych procedur 
medycznych z powodu awarii sprzętu lub aparatury medycznej, będącej na wyposażeniu Oddziału,  
a wykorzystywanego do udzielania świadczeń medycznych objętych przedmiotem niniejszej umowy.” 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  
Udzielający wyraża zgodę, ale awaria musi być potwierdzona. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość zmiany zapisów do umowy §1 punkt 3  
i wprowadzenie w miejsce istniejących zapisów nowego zapisu o następującej treści: 

„3) udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi,  
w obszarze neurologicznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a w szczególności zapewnienia 
kompleksowej opieki lekarskiej tzw. „ostre dyżury neurologiczne” oraz wykonywanie konsultacji  
na rzecz pacjentów Zespołu Przyjęć SOR i Centrum Urazowego oraz ewentualne kwalifikowanie 
pacjentów do przyjęcia na Oddział z uwzględnieniem rzeczywistej (kadrowej) możliwości udzielania 
takich konsultacji, przez Przyjmującego Zamówienie bez narażenia na utratę życia lub zdrowia 
pacjentów Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego” 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o następującej treści: 
            

„3) udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi,  
w obszarze neurologicznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a w szczególności zapewnienia 
kompleksowej opieki lekarskiej tzw. „ostre dyżury neurologiczne” oraz wykonywanie konsultacji  
na rzecz pacjentów Zespołu Przyjęć SOR i Centrum Urazowego oraz ewentualne kwalifikowanie 
pacjentów do przyjęcia na Oddział przez Przyjmującego Zamówienie bez narażenia na utratę życia lub 
zdrowia pacjentów Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego” 

Informacje powyższe  zostały zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl i na 
tablicy ogłoszeń szpitala 
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