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 Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

       Częstochowa, 08.07.2020r.  

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE,  

KTÓRE WPŁYNĘŁO DO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTCZNEGO  

IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE  

w związku z ogłoszonym postepowaniem konkursowym –KO/35/2020 na:   

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania onkologicznych badań 

specjalistycznych typu  HER 2 metodą FISH dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  

przy  ul. Bialskiej 104/118” 

PYTANIE NR 1. 

W związku z postępowaniem konkursowym na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych typu HER 2 metodą FISH dla potrzeb 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy 
ul. Bialskiej 104/118” prosimy o informację czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na 
wykreślenie ze wzoru Umowy zapisu zawartego w §3 ust. 3: „(...) Udzielający zamówienia 
wymaga wystawienia faktury do każdej umowy osobno”. 

System fakturowania funkcjonujący u Oferenta technicznie uniemożliwia stworzenie kilku 
osobnych dokumentów dla jednego Kontrahenta. Rozdział badań objętych ewentualnymi 
odrębnymi umowami będzie zatem możliwy jedynie poprzez stworzenie załączników do faktury 
zbiorczej. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1. 

Udzielający zamówienia wyraża zgodę na wykreślenie ze wzoru Umowy zapisu zawartego w §3 

ust. 3: „(...) Udzielający zamówienia wymaga wystawienia faktury do każdej umowy 

osobno”. 

Jednocześnie Udzielający Zamówienia dokonuje modyfikacji zapisu ust. 2 w §3 nadając mu 

brzmienie:   

„2. Do faktury Przyjmujący zamówienie dołączy wykaz jakościowo-ilościowy wykonanych 

świadczeń (badań) odrębny dla każdej umowy. Wykaz powinien zawierać co najmniej: nr 

umowy w ramach, której wykonywane będą badania, imię, nazwisko i PESEL pacjenta, nazwę 

oddziału kierującego na badanie,  imię, nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu lekarza 

kierującego na badanie, datę przyjęcia materiału, datę wykonania badania”. 

 

                                                                                                                         Dyrektor 

                                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                                        im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   

                                                                                                                               Zbigniew Bajkowski    


