
 

 

 Częstochowa, dnia 03.01.2018r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA           

 

które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Często-

chowie postępowaniem konkursowym nr KO/58/2017 na "Udzielanie przez lekarzy specjalistów specjali-

stycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania           

procedur w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 

104/118”. 

Pytania: 

 W związku z  postępowaniem KO/58 2017 prowadzonym w trybie art. 26 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielenie przez lekarzy specjalistów specjalistycz-

nych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur 

w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej  

Wojewódzkiego. W trybie zapytań i wyjaśnień do konkursu wnosimy o wyjaśnienie treści oraz  

o sprostowanie oczywistej omyłki w opublikowanej treści: 

 

1.   

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy spełniający 

może udzielić zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych,  

zwanego dalej „zamówieniem”, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie  

legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  

w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zwanym dalej „przyjmującym  

zamówienie”.  

W przedmiotowym postępowaniu jak należy uznać w wyniku oczywistej omyłki umożliwiono zło-

żenie oferty wyłącznie osobom fizycznym, a ograniczenie poczynione w tym zakresie przez 

Szpital jest niezgodne z dyspozycją ustawy o działalności leczniczej i powoduje ograniczenie 

konkurencji, co działa wyłącznie na szkodę zamawiającego. Powoduje to bowiem brak możliwo-

ści złożenia oferty przez inne podmioty lecznicze spełniające warunki Regulaminu konkursu,  

a takie które mogłyby „pokryć” żądaną przez Udzielającego zamówienie siatkę godzin.  

Konstatacja taka jest szczególnie uzasadniona w świetle pkt III. WYMAGANIA STAWIANE 

PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE ust. 3 gdzie oferenci muszą posiadać niezbędną wiedzę, do-

świadczenie oraz posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia w za-

kresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami NFZ.  



 

 

Wymóg taki dotyczący części świadczeń z zakresu szpitalnictwa - hospitalizacji oferentom prowa-

dzącym działalność gospodarczą trudno spełnić i dalej złożyć polegające na prawdzie oświad-

czenie zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dotyczy to również polisy odpowiedzialności 

cywilnej konkretnego zakresu.  

Sytuacja ta będzie skutkowała zarówno: 

- brakiem możliwości złożenia oferty przez osoby fizyczne, 

- a zapisy konkursu uniemożliwi ą złożenia oferty innym podmiotom spełniającym wymogi ustawy, 

ale wykluczonym bezzasadnie przez udzielającego zamówienia co będzie skutkowało unieważ-

nieniem postępowania; 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1. 

Udzielający Zamówienia  informuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posia-

dający uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia, tj.: 

podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) w zakresie zgod-

nym z przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym ulegają odpowiedniej zmianie postano-

wienia Regulaminu Konkursu Ofert i projektu umowy, dotyczące tego zagadnienia. 

 

2.  

Wnosimy o zmianę w pkt IV. OKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA poprzez jego 

wydłużenie do 24 miesięcy; 

Odpowiedź na pytanie nr 2. 

Udzielający Zamówienia określa termin realizacji zamówienia na 18 m-cy od daty zawarcia  

umowy. 

 

3.  

Prosimy o jednoznaczne wskazanie liczby godzin które będzie zobligowany do realizacji  

przyjmujący zamówienie, zwrot: „Łączny wymiar zatrudnienia lekarzy specjalistów w zakresie  

onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów wynosi nie więcej niż 672 godz. miesięcznie, 

przy maksymalnej miesięcznej liczbie godzin dla 1 lekarza 168. Wymiar zatrudnienia lekarzy w 

zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostanie ustalony z  

poszczególnymi oferentami po zawarciu umowy, z uwzględnieniem wymogów Narodowego  

Funduszu Zdrowia.” Może to powodować nierówne traktowanie oferentów i wyżej wskazaną nie-

porównywalność ofert; 

Odpowiedź na pytanie nr 3. 



 

 

Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy Regulaminu Konkursu Ofert. 

 

4.  

Prosimy  o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisem w UMOWIE  w § 4, pkt 1 b)  a zapisem w 

REGULAMINIE KO/58/2017 II. PRZEDMIOT KONKURSU punkt 5 b)  i sprostowanie oczywi-

stej pomyłki pisarskiej w treści  umowy „Poradnia Onkologii w wysokości .................% brutto- w 

godzinach od 08.00 do 15.35” na treść „Poradnia Onkologii w wysokości....................złotych brutto 

za jedną godzinę udzielanych świadczeń w godz. 08.00do 15.35”. 

Odpowiedź na pytanie nr 4. 

Udzielający Zamówienia zmienia treść §4 ust. 1 pkt. b umowy i otrzymuje on brzmienie: „Poradnia 

Onkologii w wysokości ………….. zł brutto w godzinach od 08:00 do 15:35”. 

 

5.  

Prosimy o zmianę w §5 ust. 2 umowy, w przedmiotowym postępowaniu wartość umowy wynika 

bowiem z liczby godzin, która winna być określona przez Udzielającego zmówienia, w zakresie zaś 

AOS dodatkowo ma ona wynikać z oferowanego % wynagrodzenia należnego szpitalowi z NFZ. A 

tym samym ustalenie wartości świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach przedmiotu 

umowy z Kierownikiem Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii, przy 

uwzględnieniu personelu medycznego zatrudnionego u Udzielającego Zamówienia oraz limitu  

finansowego (ryczałtu) określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla Oddziału Onkologii z 

Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej jest określeniem wadliwym.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5. 

Udzielający Zamówienia podtrzymuje  zapisy  §5 ust. 2 umowy.  
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