
KO/23/2018                                                                                                      Częstochowa, dnia 21.05.2018r. 

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 opublikowanie zasad dotyczących doboru wymaganych 
do konkursu procedur i zespołu ich autorów? Szczególnie prosimy o uwzględnienie współczynnika 
decydującego o wyższości procedur z zakresu medycyny sportowej nad procedurami ratującymi życie 
i funkcje u pacjenta z urazem ortopedycznym.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Niezależnie od warunków stawianych kandydatowi na Kierownika Oddziału Ortopedii i Chirurgii 
Urazowej, Oddział nadal będzie realizował pełen zakres procedur wymaganych przez NFZ                     
w szczególności ratujących życie i zdrowie pacjenta. Wobec powyższego, nie ma potrzeby 
publikowania cyt.: „zasad dotyczących doboru wymaganych do konkursu procedur i zespołu ich 
autorów”.      

Pytanie  nr 2: 

„Czy udzielający zamówienia wyraża zgodę na opublikowanie informacji dotyczącej oceny punktowej 

za wykonane procedury z uzasadnieniem przyznania: 

- 5 punktów za 5 zabiegów alloplastyki bezcementowej stawu kolanowego w stosunku do 1 punktu za 

100 zabiegów alloplastyki stawu kolanowego cementowej – brak przewagi medycznej wg EBM oraz 

finansowej wg JGP NFZ 2017 (patrz załączniki) 

- 4 punktów za wykonanie 100 zabiegów artroskopii stawu ramiennego w stosunku do 1 punktu za 

wykonanie 180 zabiegów artroskopii stawu kolanowego; 

Powyższe przykłady budzą duże podejrzenie ogłoszenia konkursu publicznego dla konkretnego 

oferenta oraz tym samym noszą znamiona przestępstwa.”    

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Przyjęte kryteria oceny, określają umiejętności i doświadczenie w różnych zakresach chirurgii 
urazowo – ortopedycznej, które oczekiwane są od kandydata na Kierownika Oddziału Ortopedii             
i Chirurgii Urazowej.  Wskazano również na doświadczenie w stosowaniu tych technik operacyjnych 
oraz w leczeniu określonego rodzaju  schorzeń stawowych, których możliwość wykonywania w 
szerszym zakresie jest planowana w przyszłości w szpitalu.  

 

 



Pytanie nr 3: 

„Czy udzielający zamówienia biorąc pod uwagę powyższe pytania oraz brak możliwości zmiany 

warunków konkursu w toku postępowania  zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 27.08.2004 o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wyraża zgodę na 

unieważnienie powyższego konkursu KO/23/2018?”  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na unieważnienie postępowania konkursowego 

KO/23/2018. 

  

 

 

 

 

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

tablicy ogłoszeń szpitala.  

 

 

                                                                      Z upoważnienia Dyrektora  
                                                                      Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP 

 
                                                                   Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 

                                                                   Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
                                                                   im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 

                                                                 dr n. med. Janusz Kapustecki 
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