
KO/23/2018                                                                                                 Częstochowa, dnia 18.05.2018r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im.  Najświętszej Maryi  Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/23/2018 
na „Udzielenie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia 
zdrowotne w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej w Oddziale Ortopedii i Chirurgii 
Urazowej i Poradni Ortopedii i Chirurgii Urazowej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 
104/118, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 160”. 

 

Pytanie nr 1: 

„Czy udzielający zamówienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert z 7-miu do 30 
dni zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala – tj. zamówienia usług lub towarów na 
kwotę >  30.000 euro reguluje PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  zgodnie z powyższym czas 
składania ofert to 30 dni oraz istnieje konieczność zamieszczenia przetargu  w planie 
finansowym szpitala”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. 
Udzielający Zamówienia przeprowadza postępowanie konkursowe zgodnie z Ustawą z dnia  
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,  poz. 160).  Zgodnie  
z art. 26 ust. 5 niniejszej Ustawy, do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów  
o zamówieniach publicznych.  
 

Pytanie  nr 2: 

„Czy udzielający zamówienia wyraża zgodę na  usunięcie ze spisu procedur wymaganych – 
zabiegów, których brak możliwości technicznych wykonania w tut. Oddziale Ortopedii i Szpitalu 
– tj. artroskopii biodra (brak kątowo przygotowanej optyki) oraz rekonstrukcji PCL (brak 
kosztownych celowników i instrumentarium), a których nie ma również w planowanych 
inwestycjach na 2018r. umieszczonych na stronie Szpitala”. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
 
Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na zmianę zapisów Regulaminu Konkursu Ofert. 
Zgodnie z art. 147 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1938 z późn. zm.) 
kryteria oceny ofert i warunki wymagane są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.  
 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 3: 
 
„Czy udzielający zamówienia wyraża zgodę na dopisanie do spisu procedur wymaganych 
umiejętności wykonywania zabiegów niezbędnych dla funkcjonowania tut. Oddziału Ortopedii 
(będącego w strukturach przyszłego Centrum Urazowego) tj. – posiadanie umiejętności: 

a) rekonstrukcji złamań śródstawowych w obrębie stawu ramienno – łopatkowego – 200 
zab. 

b) rekonstrukcji  złamań i niestabilności pourazowych w obrębie stawu łokciowego – 100 
zab. 

c) rekonstrukcji  złamań i niestabilności pourazowych w obrębie nadgarstka i ręki  - 150 
zab. 

d) stabilizacji pourazowego uszkodzenia pierścienia miednicy – 20 zab. 
e) rekonstrukcji złamań śródstawowych w obrębie stawu biodrowego z umiejętnością 

wykonania osteotomii ratującej staw biodrowy – 100 zab. 
f) rekonstrukcji  złamań śródstawowych, niestabilności pourazowych stawu kolanowego – 

100 zab. 
g) rekonstrukcję złożonych urazów stawu skokowego i stopy – 100 zab.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
 
Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na zmianę zapisów Regulaminu Konkursu Ofert. 
Zgodnie z art. 147 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1938 z późn. zm.) 
kryteria oceny ofert i warunki wymagane są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.  
 
 
Pytanie nr 4: 
 
„Czy udzielający zamówienie wyraża zgodę na  dopisanie do spisu procedur informacji  
o konieczności ich wykonania w czasie ostatnich 5 lat i posiadanie certyfikowanej wiedzy 
praktycznej, teoretycznej dotyczącej powyższych procedur – (tj. informacji  o aktualnej wiedzy  
i szkoleniach zgodnie z ustawą o kształceniu ustawicznym lekarzy).” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
  
Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na zmianę zapisów Regulaminu Konkursu Ofert. 
Zgodnie z art. 147 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1938 z późn. zm.) 
kryteria oceny ofert i warunki wymagane są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.  
 
 
 

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

 

                                                                                                                                        Dyrektor 

                                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

                                                                                                        im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie   

                                                                                                                       lek. med. Dariusz Kaczmarek   
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