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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.  Najświętszej 

Maryi  Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/25/2018 na „Udzielenie 

zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elastografii 

wątroby  dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w 

Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”. 

Pytanie nr 1: 

„III ZASADY WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 
umieszczone zostały wymogi  
Punkt 2. Przyjmujący zamówienie musi posiadać odpowiednie urządzenia do wykonywania badań 
eleastografii wątroby techniką umożliwiającą pomiar ilościowy w kPa, posiadających dodatkowo: 
- możliwość oceny zwłóknienia wątroby, 
- możliwość oceny stłuszczenia wątroby, 
- głowicę XL dla osób otyłych. 
Wymóg dotyczy możliwości oceny stłuszczenia wątroby.  
Czy jest to wymóg obligatoryjny? 
W załączniku B71. zasad  Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią 
bezinterferonową w kolumnie Badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu punkt 12 ) 
jest określone " badanie określające zaawansowanie włóknienia wątroby - elastografia wątroby 
techniką umożliwiającą pomiar ilościowy w KPa ...".  Nie ma żadnych wymogów dotyczących oceny 
stłuszczenia. Stąd moje zapytanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy Rozdziału III, pkt. 2  Regulaminu Konkursu Ofert. 

Pytanie  nr 2: 

„Punkt 9. W przypadkach pilnych, Przyjmujący zamówienie wykona badania dla mniejszej ilości 

pacjentów niż określone w pkt. 9  niniejszego rozdziału. 

Jak rozumieć przypadki pilne? (jakie były kryteria decyzyjne co do pilności przypadku?). 

Jaki byłby czasokres od zgłoszenia do wykonania badania?” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Udzielający zamówienia nie określa szczegółowych warunków  co  do terminu wykonywania badań 

dla przypadków pilnych. W przypadku konieczności wykonania badań dla ilości mniejszej, niż około 

15 pacjentów jednorazowo,  Udzielający zamówienia dokona uzgodnienia terminu i możliwości 

wykonania badań z Przyjmującym zamówienie.  

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

tablicy ogłoszeń szpitala.  
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