
                    Częstochowa, dnia 21.10.2016r. 
 
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. Bialskiej 

104/118 w Częstochowie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów 
projektu  umowy  jakie  wpłynęły  do  Udzielającego  Zamówienia  w  związku  z 

ogłoszonym postępowaniem konkursowym na udzielenie zamówienia w zakresie 
wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego oraz tkanki 

chłonnej pozawęzłowej, NRAS, molekularnych potwierdzających obecność                  
i określających rodzaj mutacji KIT oraz konsultacji preparatów 

histopatologicznych, ozn. sprawy KO/11/2016. 
 

Pytanie: 
1) Dodanie w §1 pkt. 1 zapisu „z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa               

w §8 pkt. 3”. 

Odpowiedź: 
             Udzielający zamówienia wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany zapisów   

 §1 pkt. 1 i nadaje mu  brzmienie: „Udzielający zamówienie zleca, a       
 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych,   
            tj.: badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego oraz tkanki chłonnej  
 pozawęzłowej, NRAS, molekularnych potwierdzających obecność i określających 
 rodzaj mutacji KIT oraz konsultacji preparatów histopatologicznych, w zakresie 
 określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem przypadku, 
            o którym mowa w §8 pkt. 3”. 
Pytanie: 

2) Usunięcie §1 pkt. 3 z uwagi na zdublowany zapis w §2 pkt. 6 umowy. 

Odpowiedź: 
                  Udzielający zamówienie wyraża zgodę na powyższe i usuwa  pkt. 3  z §1. 

Pytanie: 

3) Zmianę zapisu §2 pkt. 5 na „Udzielający zamówienia przyjmuje na siebie 

obowiązek w ramach oferowanej ceny badań, zabezpieczenia bezpłatnego 

transportu materiału do badań, odpowiednich pojemników transportowych do 

transportu próbek oraz druków skierowań – zleceń na badania przez cały okres 

realizacji świadczeń, próbówek do pobierania i separowania materiału do badań, 

szkolenia i przygotowania personelu wskazanego do pracy z materiałem 

badanym”. 

Odpowiedź: 

Udzielający zamówienia dokonuje zmiany zapisów  §2 pkt. 5 i nadaje mu 

brzmienie: „Udzielający zamówienia przyjmuje na siebie obowiązek, 

zabezpieczenia transportu materiału do badań, odpowiednich pojemników 

transportowych do transportu próbek oraz druków skierowań – zleceń na 

badania przez cały okres realizacji świadczeń, probówek do pobierania                   

i separowania materiału do badań, szkolenia i przygotowania personelu 

wskazanego do pracy z materiałem badanym”. 

Jednocześnie Udzielający zamówienia dokonuje zmiany zapisów Rozdziału III 

pkt. 4 Regulaminu Konkursu Ofert i nadaje mu  brzmienie: „Udzielający  

zamówienia przyjmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia transportu materiału 



do badań, odpowiednich pojemników transportowych do transportu próbówek 

oraz druków skierowań – zleceń na badania przez cały okres realizacji 

świadczeń, probówek do pobierania i separowania materiału do badań, szkolenia 

i przygotowania personelu wskazanego do pracy z materiałem badanym. 

Transport będzie odbywał się na trasie od obiektów Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie (ul. Bialska 104/118, Al. 

Niepodległości 32, Al. Pokoju 44, ul. PCK 7) do obiektu Przyjmującego 

zamówienie. Koszt transportu materiału do badań oraz koszt przesyłania 

wyników badań ponosi Udzielający zamówienia. Udzielający zamówienia 

dopuszcza możliwość transportu materiału do badań za pośrednictwem firm 

spedycyjnych, posiadających stosowne uprawnienia do przewozu próbek 

materiału biologicznego.”  

Pytanie: 

4) Zmianę zapisu §2 pkt. 6 na „Transport będzie odbywał się na trasie od obiektów 

W.Sz.S. im NMP w Częstochowie (ul. Bialska 104/118, Al. Niepodległości 32,          

Al. Pokoju 44, ul. PCK 7 do obiektu Przyjmującego zamówienie. Koszt transportu 

materiału do badań i wyników ponosi Udzielający zamówienia”. 

Odpowiedź: 

Udzielający zamówienia dokonuje zmiany zapisów §2 pkt. 6 i nadaje mu  

brzmienie: „Transport będzie odbywał się na trasie od obiektów W.Sz.S. im NMP 

w Częstochowie (ul. Bialska 104/118, Al. Niepodległości 32,  Al. Pokoju 44, ul. PCK 

7 do obiektu Przyjmującego zamówienie. Koszt transportu materiału do badań       

i wyników ponosi Udzielający zamówienia”. 

Pytanie: 

5) Zmianę zapisu §4 z uwagi na użycie sformułowania „wierzyciel” podczas gdy w 

treści całej umowy posłużono się pojęciami „Przyjmujący zamówienie oraz 

Udzielający zamówienie”. 

Odpowiedź: 

 Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę, zgodnie z następującym 

 uzasadnieniem. Pojęcie wierzyciela w kwestionowanym zapisie odnosi się do 

 wierzyciela należności pieniężnej wynikającej z niniejszej umowy czyli podmiotu, 

 który będzie dochodził spełnienia świadczenia pieniężnego od Udzielającego 

 zamówienia, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 

 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2015r. poz. 618 ze zm.). 

Pytanie: 

6) Zmianę zapisu §8 pkt. 2 na „Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 

dostarczenia Udzielającemu zamówienia kopii polisy OC w terminie 7 dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy”. 

Odpowiedź: 

     Udzielający zamówienia wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany zapisu § 

    pkt. 2 i nadaje mu  brzmienie: „Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 

    dostarczenia Udzielającemu zamówienia kopii polisy OC w terminie 7 dni od daty 

    zawarcia niniejszej umowy.”    



Pytanie: 

7) Zmianę zapisu §9 pkt. 1 na „Udzielający zamówienie może naliczyć 

Przyjmującemu zamówienie karę umowną z tytułu nienależytego wykonania lub 

niewykonania obowiązków wynikających z umowy w wysokości 10% średniej 

wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1 

niniejszej umowy”. 

Odpowiedź:  

 Udzielający zamówienia dokonuje zmiany zapisu §9 pkt. 1 i nadaje mu 

 brzmienie: „Udzielający zamówienie może naliczyć Przyjmującemu zamówienie 

 karę umowną z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania któregokolwiek 

 obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 10% średniej wartości 

 brutto miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.”   

Pytanie: 

8) Dodanie w §12 zapisu „pod rygorem nieważności”. 

Odpowiedź: 

 Udzielający zamówienia dokonuje zmiany zapisu §12 i nadaje mu brzmienie: 

 „Ewentualna zmiana treści niniejszej umowy oraz treści załączników wymaga 

 formy pisemnej w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

 nieważności”.  

Pytanie: 

9) Wprowadzenie w umowie dodatkowego zapisu o zakresie cesji. 

Odpowiedź: 

  Udzielający zamówienia przewiduje cesję wyłącznie w sytuacji opisanej w art. 54                    

 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. 

 poz. 618 ze zm.).  

Pytanie: 

10)   Oczekując na Państwa stanowisko uprzejmie proszę o przesunięcie terminu   

składania ofert co najmniej do 28.10.2016r. 

Odpowiedź: 

    Udzielający zamówienia przedłuża termin składania ofert  do dnia 02.11.2016r. 

    do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00.  

 

Niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część Regulaminu Konkursu Ofert 

udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, 

zamieszczając je na stronie internetowej Udzielającego zamówienia   

www.szpitalparkitka.com.pl w zakładce konkursy. 

Udzielający zamówienia przedłuża termin składania ofert do dnia 02.11.2016r. do godz. 

10:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00.  

 

 

 

 

 


