
KO/22/2018                                                                                               Częstochowa, dnia 26.03.2018r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

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

Maryi  Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/22/2018 na „Udzielanie 

świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie 

wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych oraz śródoperacyjnych dla potrzeb 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. 

Bialskiej 104/118”. 

Pytanie nr 1: 

„Konkurs dotyczy ryczałtowej miesięcznej kwoty wynagrodzenia za m.in. minimalną ilość 4000 badań 

w okresie 4 miesięcy obowiązywania Umowy. Czy w przypadku, gdy ilość badań będzie rażąco wyższa 

od 4000 istnieje możliwość dofakturowania dodatkowej ponad 4000 ilości badań. Jeżeli tak, to który 

punkt Umowy to określa i jak liczona byłaby stawka jednostkowa za dodatkowe badanie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Minimalna ilość badań histopatologicznych i cytologicznych została określona  w Rozdziale II pkt. 10. 

Udzielający Zamówienia  określił wynagrodzenie w formie ryczałtu i w związku z tym nie przewiduje 

dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowej ilości badań. 

Pytanie  nr 2: 

„Umowa zostaje uznana za wypełnioną w przypadku zrealizowania m.in. 4000 badań w okresie 4 

miesięcy obowiązywania Umowy. W literalnym rozumieniu Umowy w przypadku dostarczenia przez 

Udzielającego Zamówienie mniejszej ilości badań Umowa nie zostaje zrealizowana, a więc nie 

przysługuje z jej tytułu jakiekolwiek wynagrodzenie. Czy w przypadku dostarczenia przez 

Udzielającego Zamówienie jedynie np. 3000 badań przysługuje Przyjmującemu Zamówienie 

jakiekolwiek wynagrodzenie? Jeżeli tak, to jakie, i który punkt Umowy to określa.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

 

Jeżeli z winy Udzielającego Zamówienia zostanie zlecona mniejsza ilość badań, to wynagrodzenie 

przysługuje w wysokości ryczałtu. 

 

Pytanie nr 3: 

 

„Czy w przypadku dostarczenia do badań przez Udzielającego Zamówienie preparatów 

niediagnostycznych z powodu ich nieprawidłowego przygotowania przez Udzielającego Zamówienie, 

preparaty te, również wymagające badania, są liczone do ogólnej ilości badań?” 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

W przypadku dostarczenia preparatów wadliwych technicznie, preparaty te zostaną wykonane 

powtórnie i przedstawione do oceny. Preparaty wykonane w zakresie jednego  numeru 

porządkowego liczone są   jako jedno badanie. 



Pytanie nr 4: 

„Regulamin określa minimalną ilość badań nie precyzując, czy badaniem określamy pojedynczy 

przypadek/pacjenta, czy też ilość preparatów przypadających na ten przypadek. Jeden przypadek 

może zawierać kilka preparatów do badania. Czy do ogólnej ilości badań liczą się przypadki, czy ilości 

preparatów? Który punkt Umowy to określa?” 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Każde badanie posiada swój unikatowy numer. Tak więc przez określenie „badanie” rozumie się 

ocenę pojedynczego preparatu (preparatu z jednym, niepowtarzalnym numerem).   

Pytanie nr 5: 

„Regulamin Konkursu dotyczy badań zarówno histopatologicznych, jak i cytologicznych. Jednakże, 

patrząc na ceny wolnorynkowe, ceny tych badań znacznie się różnią. Czy jest możliwa do określenia 

procentowa ilość jednych i drugich badań? Pytanie to jest szczególnie istotne również w odniesieniu 

do pytania nr.4, ponieważ w badaniach cytologicznych bardzo często ilość preparatów jest większa 

od ilości przypadków.” 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

W przypadku badań cytologicznych, każdy preparat (szkiełko) będzie posiadało pojedyńczy  

unikatowy numer. Nie ma możliwości dokładnego, procentowego  określenia stosunku badań 

histopatologicznych do cytologicznych. Badania histopatologiczne będą stanowiły zdecydowaną 

większość (szacunkowo powyżej 90% badań).  

Pytanie nr 6: 

„Czy badania immunohistochemiczne, które de facto nie są przedmiotem niniejszego Konkursu, 

zaliczają się do badań określonych w Regulaminie jako histopatologiczne? Jeżeli tak, to jak ich ilość 

ma się w odniesieniu do pytania nr 4 i jaki punkt Umowy to określa.” 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Jeżeli badania immunohistochemiczne, zlecone są przez Przyjmującego Zamówienie, jako niezbędne 

do postawienia rozpoznania konkretnego przypadku, to traktowane są jako jedno badanie w cenie 

ryczałtu. Udzielający Zamówienia nie przewiduje oceny preparatów immunohistochemicznych nie 

związanych ze zleconym badaniem rutynowym (H-E). 

Jednocześnie Udzielający Zamówienia przedłuża termin składania ofert do dnia 29.03.2018r.           

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

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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