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Miejski Szpital Zespolony  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) 

42-200 Częstochowa 

Ul. Mirowska 15 

KRS 0000026830 

NIP 949-17-63-544 

REGON 151586247 

PKD 2007: 8610Z (Działalność szpitali) 

PKD 2004: 8511Z (Szpitalnictwo) 

Nr księgi rejestrowej: 000000012192 

Reprezentant podmiotu: Wojciech Konieczny – Kierownik Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej – Dyrektor   

Kwalifikacje Kierownika:  

1. Lek. Med. Specjalista z zakresu Neurologii 

2. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w Ochronie 

Zdrowia  

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie SPZOZ jest jednostką utworzoną przez Gminę 

Miasto Częstochowa i nadzorowaną przez Radę Miasta Częstochowy. Miejski Szpital 

uzyskał osobowość prawną w chwili wpisania do KRS. 

1. Ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych do tej 

ustawy, 

2. Innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami 

3. Statutu wraz z załącznikami 

4. Regulaminu organizacyjnego  

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie SPZOZ zwany w dalszej części załącznika Miejski 

Szpital Zespolony (MSZ) zatrudnia na 1.009 pracowników na umowach o pracę i innych 

umowach cywilnoprawnych. 

Budynki, w których Szpital prowadzi działalność leczniczą stanowią przedmiot umowy 

dzierżawy i/lub znajdują się w trwałym zarządzie. Sprzęt częściowo jest dzierżawiony na 

podstawie umowy dzierżawy, nowo zakupiony przez Szpital sprzęt stanowi jego pełnoprawny 

majątek.  
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Miejski Szpital Zespolony obejmuje działaniem teren miasta Częstochowy i powiatu 

częstochowskiego oraz innych obszarów na podstawie zawartych umów.  

Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, tworzą trzy 

przedsiębiorstwa: 

 Szpital, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia szpitalne - zlokalizowany w obiektach: przy ul. Mirowskiej 

15, ul. Mickiewicza 12 I ul. Bony 1 / 3 

 Przychodnia Specjalistyczna, w której prowadzona jest działalność lecznicza w 

rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - zlokalizowana w obiektach: przy ul 

Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 i ul. Bony 1 / 3 

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne - 

zlokalizowany w obiekcie przy ul. Bony 1 / 3” 

Tytuł Kwota w PLN 

Wartość kontraktu z NFZ za 2017 r. 75 224 148,44 

Wartość kontraktu z NFZ za 2018 r. 82 008 797,26 

Przychody z NFZ za 2018 r.  81 129 307,93 

Przychody za ostatni rok obrachunkowy ze świadczeń zdrowotnych 
realizowanych komercyjnie 

1 143 332,78 

Przychody za ostatni rok obrachunkowy z działalności 
pozamedycznej 

2 316 663,75 

 

Liczba pacjentów w 2018 roku: 

1. Pacjenci w lecznictwie zamkniętym bez ruchu międzyoddziałowego –                                     

11 763 pacjentów  

2.  Pacjenci w lecznictwie zamkniętym w zakresie ambulatoryjnej opieki stacjonarnej –  

31 790pacjentów (SOR + izby przyjęć) 

Liczba udzielonych porad w ostatnim roku bilansowym*: 87 553 porad, w tym: 

Udzielone porady  - stan na 31.12.2018 

Lp. Miejsce udzielenia porady  Liczba  

1 Poradnia Gastroenterologiczna  1 563 

2 Poradnia Kardiologiczna  6 190 

3 Poradnia Leczenia Bólu 7 597 

4 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 8 045 

5 Poradnia Chirurgii Ogólnej 7 297 
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6 Poradnia Proktologiczna 494 

7 Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 21 019 

8 Poradnia Preluksacyjna 1 007 

9 Poradnia  Urologiczna 8 690 

10 Poradnia  Neurologiczna 3 840 

11 Poradnia Diabetologiczna ul.Mirowska 15 4 448 

12 Poradnia Diabetologiczna ul.Bony 1/3 2 243 

13 Poradnia Dermatologiczna 5 528 

14 Poradnia Rehabilitacyjna 447 

15 Poradnia Zdrowia Psychicznego 7 083 

16 Poradnia Domowego Leczenia Tlenem 225 

17 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 1 837 

  Łącznie 87 553 

 

Liczba hospitalizacji w ostatnim roku bilansowym 

Liczba hospitalizacji na danym Oddziale  stan na 31.12.2018 

Lp. Oddział  Liczba ogółem  

1 Chorób Wewnętrznych  z pododdziałem ul. Bony 1/3 1 635 

2 Chorób Wewnętrznych (ul. Mickiewicza 12) 1 349 

3 Chirurgiczny Ogólny  1 897 

4 Chirurgii urazowo-ortopedycznej 1 720 

5 Neurologiczny ( w tym Udarowy) 1 475 

6 Anestezjologii i Intensywnej Terapii 98 

7 Gruźlicy i Chorób Płuc 1 098 

8 Rehabilitacyjny 250 

9 Neonatologiczny 1 056 

10 Położniczo-Ginekologiczny 2 309 

11 Urologiczny 1 138 

12 Dermatologiczny 551 

13 Pediatryczny 1 022 

14 Szpitalny oddział ratunkowy 180 

15 Geriatryczny 1 206 

16 Zakład opiekuńczo leczniczy 126 

17 Psychiatryczny dzienny 135 

  Łącznie 17 245 
 

Rok bilansowy dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie liczony jest od 01.01. 

do 31.12..  

 

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie posiada statut, regulamin, schematy i procedury 

organizacyjne zmierzające do podniesienia, jakości świadczonych usług. 
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1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń 

zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz 

promocja zdrowia. 

2. Do zadań Szpitala należy także prowadzenie szkoleń podyplomowych personelu medycznego, 

udział w programach zdrowotnych i badaniach naukowych. 

3. Szpital na wypadek sytuacji kryzysowych oraz w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny, realizuje zadania obronne i uruchamia system stałego dyżuru. 

Pacjenci do Miejskiego Szpitala Zespolonego przyjmowani są na podstawie: 

1. skierowania lekarza mającego prawo wykonywania zawodu 

2. bez skierowania z powodu: wypadku, urazu, porodu, stanu zagrożenia zdrowia lub 

życia  

Charakterystyka podmiotu dla celów oceny ryzyka: 

Miejski Szpital Zespolony  w Częstochowie udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu: 

1. Stacjonarnej opieki zdrowotnej w zakresie: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, 

chorób płuc, chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, leczenia udarów, neurologii, 

neonatologii, dermatologii, ortopedii i chirurgii urazowej, pediatrii, psychiatrii, rehabilitacji, 

ratownictwa medycznego, urologii, geriatrii. 

2. Ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej  w zakresie: chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

chirurgii ogólnej, dermatologii, diabetologii, preluksacji, leczenia bólu, gastrologii, ginekologii 

i położnictwa, gruźlicy i chorób płuc, domowego leczenia tlenem, kardiologii,  neurologii,  

proktologii,  rehabilitacji, urologii, leczenia bólu, geriatrii. 

3. Diagnostyki medycznej: 

a. diagnostyki obrazowej w zakresie:  ultrasonografii, badań RTG. 

b. endoskopii, 

4. Badań EEG, EMG, UDP.  

5. Rehabilitacji, 

6. Pielęgnacji i opieki nad chorymi w zakresie psychiatrii dziennej, 

7. Pielęgnacji i opieki nad chorymi w zakresie opieki długoterminowej, 

8. Profilaktyki i promocji zdrowia. 

9. Orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy. 

Aktualnie Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie posiada łóżka na poszczególnych 

oddziałach oraz ZOL: 

Wykaz komórek organizacyjnych - stan na 31.12.2018 

Lp.  Nazwa komórki Liczba łóżek 

1 
Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem przy 
ul. Mirowskiej 15 

61 

2 Oddział Chirurgiczny Ogólny 52 
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3 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 30 

4 Oddział Urologiczny 20 

5 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 8 

6 Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 53 

7 Szpitalny Oddział Ratunkowy 4 

8 Oddział Neurologiczny 21 

9 Oddział Udarowy 20 

10 Oddział Chorób Wewnętrznych ul. Mickiewicza 51 

11 Oddział Położniczo-Ginekologiczny 40 

12 Oddział Neonatologiczny 20 

13 Oddział Rehabilitacyjny 26 

14 Oddział Dermatologiczny 22 

15 Oddział Pediatryczny 31 

16 Oddział Psychiatryczny Dzienny 30 miejsc 

17 Oddział Geriatryczny 40 

18 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 60 

  RAZEM 
559 łóżek i 30 

miejsc dziennych 

 

Komórki organizacyjne, w których prowadzona jest działalność medyczna w rozbiciu na 
lokalizacje: 
 
1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą następujące komórki organizacyjne: 

1) zlokalizowane w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15: 

 oddział chorób wewnętrznych - 32 łóżka,  w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru 

kardiologicznego i 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, z pododdziałem oddziału chorób 

wewnętrznych – 29 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego i 2 łóżka 

intensywnej opieki medycznej, 

 oddział chirurgiczny ogólny - 52 łóżka ,w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 
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 oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej - 30 łóżek , w tym 2 łóżka intensywnej opieki 

medycznej, 

 oddział urologiczny - 20 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 

 oddział anestezjologii i intensywnej terapii - 8 łóżek intensywnej opieki medycznej, 

 oddział gruźlicy i chorób płuc - 53 łóżka w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 

 szpitalny oddział ratunkowy - 4 łóżka intensywnej opieki medycznej, 

 oddział neurologiczny - 21 łóżek, w tym 3 łóżka intensywnej opieki medycznej, 

 oddział udarowy - 20 łóżek  w tym 8 łóżek intensywnej opieki medycznej i 12 łóżek wczesnej 

rehabilitacji udarowej, 

 blok operacyjny, 

 izba przyjęć, 

 apteka zakładowa, 

 centralna sterylizatornia, 

 bank krwi, 

 poradnia kardiologiczna, 

 poradnia leczenia bólu, 

 poradnia proktologiczna, 

 poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

 poradnia chirurgii ogólnej, 

 poradnia preluksacyjna, 

 poradnia gastroenterologiczna, 

 poradnia urologiczna, 

 poradnia gruźlicy i chorób płuc, 

 poradnia neurologiczna, 

 ośrodek domowego leczenia tlenem, 

 zakład rehabilitacji i fizykoterapii, 

 pracownia rentgenodiagnostyki, 

 pracownia ultrasonografii, 

 pracownia diagnostyki kardiologicznej, 

 pracownia EEG, 

 pracownia EMG, 

 pracownia UDP, 

 centrum diagnostyki i terapii endoskopowej, 

 poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

 poradnia diabetologiczna,  

 poradnia hematologiczna,  

 poradnia medycy pracy, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni urologicznej, 
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 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni proktologicznej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii ogólnej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni gruźlicy i chorób płuc, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni leczenia bólu, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni diabetologicznej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni neurologicznej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni gastroenterologicznej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni hematologicznej. 

 

2) zlokalizowane w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12: 

 oddział chorób wewnętrznych - 51 łóżek, w tym 3 łóżka intensywnego nadzoru 

kardiologicznego i 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 

 oddział ginekologiczno-położniczy - 40 łóżek w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 

 oddział neonatologiczny - 20 łóżek (tym 5 inkubatorów), 

 oddział rehabilitacyjny - 26 łóżek, 

 oddział Kardiologiczny – 20 łóżek, 

 oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego –11 łóżek, w tym: 1 łóżko intensywnej 

opieki medycznej oraz 10 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, 

 oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego –4 łóżka, w tym: 4 łóżka intensywnego 

nadzoru kardiologicznego, 

 blok operacyjny, 

 izba przyjęć, 

 poradnia ginekologiczna, 

 poradnia rehabilitacyjna, 

 pracownia rentgenodiagnostyki, 

 pracownia ultrasonografii, 

 pracownia endoskopii, 

 pracownia diagnostyki kardiologicznej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologicznej, 

 poradnia Kardiologiczna,  

 pracownia hemodynamiki, 

 pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia, 

 pracownia elektrofizjologii,  

 pracownia elektroterapii, 

 pracownia echokardiografii, 

 pracownia EKG. 
 



Dane Ubezpieczonego / Ubezpieczającego 
Dane do oceny ryzyka 

Załącznik nr 6.6 do SIWZ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Mirowskiej  15                                        Strona 8 z 18 
 

3) zlokalizowane w obiekcie przy ul. Bony 1 / 3: 

 oddział dermatologiczny - 22 łóżka, 

 oddział pediatryczny - 31 łóżek w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 

 oddział psychiatryczny dzienny - 30 miejsc dziennych, 

 oddział geriatryczny - 40 łóżka w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 

 zakład opiekuńczo – leczniczy  60 łóżek, 

 izba przyjęć, 

 poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

 poradnia diabetologiczna, 

 poradnia dermatologiczna 

 poradnia zdrowia psychicznego, 

 centrum leczenia łuszczycy, 

 pracownia prątka Kocha, 

 pracownia rentgenodiagnostyki, 

 pracownia ultrasonografii, 

 poradnia geriatryczna, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni dermatologicznej, 

 gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni diabetologicznej. 
 

Miejski Szpital Zespolony zatrudnia 1009 osób, w tym: 

Lekarze  zatrudnieni na umowach o pracę i innych umowach cywilnoprawnych  
– stan na 31.12.2018r.  

lp. Stanowisko Rodzaj umowy 
Liczba 

zatrudnionych 

1 Lekarze  umowa o pracę  98 

2 Lekarze  kontrakt    

3 Lekarze umowa zlecenia 12 

4 Lekarze I stopień specjalizacji umowa o pracę  8 

5 Lekarze I stopień specjalizacji  kontrakt    

6 Lekarze I stopień specjalizacji  umowa zlecenia 2 

7 Lekarze II stopień specjalizacji umowa o pracę  56 

8 Lekarze II stopień specjalizacji  kontrakt    

9 Lekarze II stopień specjalizacji  umowa zlecenia 3 

10 Lekarze bez specjalizacji umowa o pracę  34 

11 Lekarze bez specjalizacji kontrakt    

12 Lekarze bez specjalizacji umowa zlecenia 7 

13 Dr n.med. umowa o pracę  9 

14 Dr n.med. kontrakt    

15 Dr n.med. umowa zlecenia 
 16 Stażyści  umowa o pracę  7 

17 rezydenci  umowa o pracę  19 
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Pielęgniarki zatrudnione na umowach o pracę i innych umowach cywilnoprawnych 
– stan na 31.12.2018r. 

lp. Stanowisko Rodzaj umowy 
Liczba 

zatrudnionych 
w tym położnych 

1 
pielęgniarki z wykształceniem 
średnim zawodowym 

umowa o 
pracę  

241 28 

2 
pielęgniarki z wykształceniem 
średnim zawodowym 

kontrakt 
  

3 
pielęgniarki z wykształceniem 
średnim zawodowym 

umowa 
zlecenia 

20 2 

4 
pielęgniarki z wykształceniem 
wyższym zawodowym  

umowa o 
pracę  

213 15 

5 
pielęgniarki z wykształceniem 
wyższym zawodowym  

umowa 
zlecenia  

31 6 

6 
pielęgniarki z wykształceniem 
wyższym zawodowym  

kontrakt 
  

7 Technik rtg 
umowa o 
pracę  

10 
 

8 Technik rtg 
umowa 
zlecenia 

2 
 

9 Technik fizjoterpaii 
umowa o 
pracę  

6 
 

10 Technik farmacji 
umowa o 
pracę  

7 
 

11 Technik analityki medycznej 
umowa 
zlecenia  

1 
 

12 Technik sterylizacji medycznej 
umowa o 
pracę  

2 
 

13 mgr Farmacji 
umowa o 
pracę  

2 
 

14 mgr analityki medycznej 
umowa o 
pracę  

3 
 

15 mgr fizjoterapii/rehabilitacji 
umowa o 
pracę  

12 
 

16 mgr logopedii 
umowa o 
pracę  

1 
 

17 mgr psychologii 
umowa o 
pracę  

5 
 

18 mgr psychologii 
umowa 
zlecenia 

1 
 

 

Personel administracyjny zatrudniony na umowach o pracę i innych umowach 
cywilnoprawnych  

lp.  Stanowisko  Rodzaj umowy  
Liczba 

zatrudnionych  

w tym z 
wykształceniem 

wyższym  

1 dyrektor  umowa o pracę  4 4 

2 pracownicy administracyjni umowa o pracę  57 37 

3 pracownicy administracyjni kontrakt    
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4 pracownicy administracyjni zlecenie 1 1 

Pozostały niemedyczny zatrudniony na umowach o pracę i innych umowach 
cywilnoprawnych  

lp.  Stanowisko  Rodzaj umowy  
Liczba 

zatrudnionych  
uwagi  

1 Personel niższy umowa o pracę 77 Brak 

2 Personel niższy umowa zlecenia 19 Brak 

3 Inny personel średni umowa o pracę 71 Brak 

4 Inny personel średni umowa zlecenia 16 Brak 

5 Obsługa gospodarcza umowa o pracę 30 Brak 

6 Obsługa gospodarcza umowa zlecenia 20 Brak 

7 Obsługa techniczna umowa o pracę 17 Brak 

8 Obsługa techniczna umowa zlecenia 4 Brak 
 

Miejski Szpital Zespolony nie wykonuje/stosuje: 

 zabiegów chirurgii plastycznej 

 eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji 

 tzw. zabiegów „ chirurgii jednego dnia” 

Czynności i zabiegi medyczne/diagnostyczne wykonywane przez Miejski Szpital 

Zespolony na zlecenie innych podmiotów:  

1 
Cystoskopia, konsultacje 
specjalistyczne urologiczne 

WSS im. NMP Częstochowa, ul. Bialska 104/118 

2 Procedury dermatologiczne 
SPZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa ul. Ar.Krajowej 
2, 42-230 Koniecpol 

3 Procedury dermatologiczne 
NZOZ Przychodnia Lekarska "Trzech Wieszczów"  
Sp. z o.o. ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa 

4 
Procedury dermatologiczne, 
SPIROMETRIA 

AVAMED Sp z o.o. ul. Powstańców Śląskich 7a,  42-
200 Częstochowa 

5 Procedury dermatologiczne 
Przychodnia Lekarska  „PIASTOWSKA-MED.” Spółka 
z o.o. ul. Piastowska 80/82, 42-200 Częstochowa  

6 
Procedury dermatologiczne 
 badanie EEG 

Zakład Usług Zdrowotnych i Innych „Kiedrzyńska” 
Spółka z. o. o. ul. Kiedrzyńska 81 a, 42-215 
Częstochowa 

7 Procedury dermatologiczne 
Przychodnia Specjalistyczna „MED.-JAN”          
ul. Spartakusa 1, 42-221 Częstochowa 

8 Procedury dermatologiczne 
Przychodnia Lekarska MEDICUS BIS E. Korecka i 
wspólnicy s. jawna   
ul. Mostowa 14,  42-200 Częstochowa 

9 Procedury dermatologiczne 
Przychodnia Lekarska ARS MEDICA BIS E. Grzyb 
Spółka Jawna ul. Mościckiego 7, 
42-200 Częstochowa 

10 Procedury dermatologiczne 
NZOZ Przychodnia Lekarska LEGE ARTIS Sp. z o.o. 
ul. Kutnowska 4, 42-221 Częstochowa 
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11 
Procedury dermatologiczne 
 UDP,EEG 

NZOZ   Przychodnia  Lekarska „BLAMED”  
Sp z.o.o  42-290 Blachownia, ul. Sienkiewicza 4 

12 

RTG kl. pierś., USG: układu 
moczowego, nerek, jąder, badanie 
Dopplerowskie naczyń, UKG echo+ 
Doppler, posiew i preparat 
mikroskopowy- plwocina, identyfikacja 
biochemiczna- test  niacynowy, 
lekowrażliwość na podstawie 
chemioterapeutyki, porady udzielane w 
SOR, ambulatoryjna  porada z zakresu: 
ortopedii, chirurgii, urologii, neurologii, 
dermatologii, kardiologii, kolonoskopia 
diagnostyczna. 

Areszt Śledczy ul. Mirowska 22,                               
42-200 Częstochowa 

13 

badanie USG jąder, ambulatoryjna 
porada specjalistyczna w SOR, 
ambulatoryjna porada 
specjalistyczna z zakresu: ortopedii, 
chirurgii ogólnej, urologii, neurologii, 
dermatologii, kardiologii, diabetologii 

Zakład Karny w Herbach ul. Krótka 28,                                  
42-284 Herby 

14 
Procedury dermatologiczne,EKG-
próba wysiłkowa,  EKG- Holter, RR-
Holter                  

OPTIMAX- FENIG Spółka Jawna Przychodnia 
Specjalistyczna OPTIMAX- FENIG Al. Wolności 37, 
42-202 Częstochowa 

15 
EEG,UDP, 
procedury dermatologiczne 

Specjalistyczne Centrum Medyczne  
„SPEC- MED” Sp. z o.o. Al. Wolności 14,   
42-200 Częstochowa 

16 

RTG : kl. pierś, żeber, obojczyka, 
bioder, miednicy, obu kolan, obu 
stawów skokowych, obu 
przedramion, barku, badania 
endoskopowe: gastroskopia 
diagnostyczna, kolonoskopia 
diagnostyczna, ambulatoryjna 
porada/konsultacja specjalistyczna 
w zakresie: dermatologii, gruźlicy i 
chorób płuc, kardiologii, urologii, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
chirurgii ogólnej. 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia NSM 
„Honoratek”  ul. Ogrodowa 35, Częstochowa 

17 EEG, UDP 
Przychodnia Lekarska "MEDICOM-BIS" K. Knapik i 
Wspólnicy Spółka Jawna Poradnia Lekarza POZ ul. 
Pużaka 5, 42-224 Częstochowa 

18 Procedury dermatologiczne 
NZOZ "NOVO-MED." Centrum Profilaktyki i Lecznictwa 
J.Garus-Kmieć Sp. Jawna ,ul. Staszica 28, 42-100 
Kłobuck 

19 

procedury dermatologiczne, 
EEG,UDP,EKG-Holter, wysiłkowe, 
spirometria, odczyn tuberkulinowy, 
badania w kierunku BK 

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej,         
42-270 Kłomnice, ul, Sądowa 27 
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20 
zapewnienie ciągłości leczenia 
pacjentów w  Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej 
Tomaszów Mazowiecki Sp. z.o.o. , z siedzibą w 
Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 
36,Oddział w Częstochowie, ul. Warszawska 30 

21 
przygotowanie leków recepturowych 
przeznaczonych dla pacjentów 
Zleceniodawcy 

Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością 
w Trzecie Tysiąclecie" ul. Michałowskiego 30b, 42-200 
Częstochowa 

22 Procedury dermatologiczne  
Przychodnia Lekarska "OPTIMA" E. Zatońska, M. 
Paczkowska Spółka Jawna ul. Działkowiczów 20,  
42-242 Rędziny 

23 
zapewnienie ciągłości leczenia 
pacjentów w Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii 

NZOZ Centrum Medyczne "SULIGA" ul. Meliorantów 3, 
42-200 Częstochowa 

24 

zapewnienie ciągłości leczenia 
pacjentów w Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii, diagnostyka 
pełny zakres, świadczenia 
terapeutyczne, konsultacje 
specjalistyczne 

Scanmed S. A.  
ul. Armii Krajowej 18, 
30-150 Kraków 

25 Procedury dermatologiczne 
NZOZ Przychodnia Lekarska Soborzyce ul. Strażacka 4,  
42-265 Dąbrowa Zielona  

26 
zapewnienie ciągłości leczenia 
pacjentów w Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii. 

"Combi-Med." Sp z o.o ul. Dekabrystów 17/19, 
42-217 Częstochowa 

27 
zapewnienie ciągłości leczenia 
pacjentów w Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii. 

JST Sp. z o.o Centrum Medyczne Klara-Szpital  
ul. Wały Dwernickiego 43/45,                                              
42-202 Częstochowa 

 

Czynności i zabiegi medyczne/diagnostyczne zlecane podwykonawcom na terenie 

Miejskiego Szpitala Zespolonego:  

Czynności i zabiegi medyczne/diagnostyczne zlecane podwykonawcom na terenie Szpitala 

Lp.  Rodzaj czynności/zabiegu  Podwykonawca  

1 Badania laboratoryjne 
Diagnostyka spólka z o.o Sp. Komandytowa z siedzibą 
w Częstochowie ul. Mickiewicza 12 

2 

Badania Tomografii Komputerowej, 
badania Rezonansu 
Magnetycznego, badania TK i RM 
również w ramach pakietu 
onkologicznego 

LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie,  
ul. Postępu 21 C,  
02-676 Warszawa 

 

Czynności i zabiegi medyczne/diagnostyczne zlecane podwykonawcom poza terenem 

Miejskiego Szpitala Zespolonego:  
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Czynności i zabiegi medyczne/diagnostyczne zlecane podwykonawcom poza terenem 
Szpitala  

Lp.  Rodzaj czynności/zabiegu  Podwykonawca  

1 Mammografia 
Gabinet RTG Andrzej Zaręba sp. jawna , 
 Al. Kościuszki 9 A, 42-200 Częstochowa 

2 
Scyntygrafia Tarczycy, kości, układu 
limfatycznego 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa 

3 
Badanie densytometryczne (w tym z kości 
udowej i kręgosłupa) 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa 

4 UKG przezprzełykowe 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa 

5 
Badania mikrobiologiczne (w tym badania z 
zakresu chorób zakaźnych) 

Laboratorium Mikrobiologiczno-Analityczne mgr 
Agnieszka Jędryka-Sikora,  
ul. Ks. Popiełuszki 16,   Częstochowa 

6 Badania histopatologiczne i cytologiczne 
ZOZ Zakład Patomorfologii "PATOMED" s.c 
Częstochowa ul. Św. Rocha 219 c 

7 Badania toksykologiczne 
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia 
Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 
Sosnowiec 

8 

Świadczenia zdrowotne w zakresie 
wykonywania badań: pozytonowej 
tomografii emisyjnej(PET/CT), 
scyntygrafii(SPECT/CT) w zakresie szybkiej 
terapii onkologicznej wchodzącej w skład 
diagnostycznego pakietu onkologicznego. 

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich  
ul. Strzelców Bytomskich 11, 
41-500 Chorzów 

9 Teleradioterapia i brachyterapia 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa 

10 

Chemioterapia oraz udział specjalisty w 
dziedzinie onkologii klinicznej w konsylium 
na rzecz pacjentów w ramach Szybkiej 
Terapii Onkologicznej 

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii 
Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki  
ul. Jana Pawła II 36,  
Oddział w Częstochowie, ul Warszawska 30 

 

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie między innymi korzysta z podwykonawców 

w zakresie: 

a) Usług cateringowych ( firma zewnętrzna przygotowuje i wydaje posiłki dla pacjentów 

za pośrednictwem swoich pracowników w obiektach MSZ)   

b) Kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny pościelowej oraz 

szpitalnej  

c) Usług odbioru, załadunku transportu i utylizacji odpadów medycznych o 

właściwościach niebezpiecznych 
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Usługi wykonywane przez podwykonawców świadczone są na terenie Miejskiego Szpitala 

Zespolonego w Częstochowie w ramach zawartych umów. Podwykonawcy posiadają 

aktualne umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych 

usług.  

Na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie nie funkcjonuje: 

 Szatnia dla gości  

 Parking strzeżony,  

 

Na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie funkcjonuje 

 Parking ogólnodostępnym,  

 Parkingi posiadają regulaminu użytkowania  

Miejski Szpital Zespolony prowadzi przechowanie rzeczy pozostawionych przez pacjentów 

(wyłącznie odzież) oraz posiada procedurę ich odbioru i przechowywania.  

Na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego znajduje się apteka szpitalna. Do zadań Apteki 

szpitalnej należy: 

1. zaopatrywanie Szpitala w leki, materiały medyczne i środki dezynfekcyjne, 

2. przygotowywanie leków recepturowych, 

3. bieżąca informacja o lekach i ich działaniu, 

4. przeprowadzanie kontroli apteczek oddziałowych, 

5. udział w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych farmaceutów i innych 

pracowników medycznych, 

6. przygotowanie i realizacja receptariusza szpitalnego, 

7. współpraca z zespołem terapeutycznym, 

8. współpraca z zespołami medycznymi przygotowującymi standardy postępowania 

medycznego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szpitala. 

9. współpraca z pielęgniarkami epidemiologicznymi w zakresie zasad stosowania 

antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybiczych. 

Apteka szpitalna współpracuje z komórkami organizacyjnymi Miejskiego Szpitala 

Zespolonego w obiektach przy ul. Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 oraz ul. Bony 1/3 w celu 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki pod względem leczniczym, 

administracyjnym i gospodarczym w zakresie prawidłowego zaopatrzenia jednostki w leki, 

materiały medyczne, środki dezynfekcyjne i leki recepturowe  

Apteka wytwarza leki z dostarczonych materiałów na rzecz innego podmiotu gospodarczego. 

Apteka nie prowadzi sprzedaży dla pacjentów i osób trzecich.  

Miejski Szpital Zespolony nie posiada zespołu wyjazdowego. Miejski Szpital Zespolony 

dysponuje doraźną pomocą świadczoną w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 

Izb Przyjęć.  



Dane Ubezpieczonego / Ubezpieczającego 
Dane do oceny ryzyka 

Załącznik nr 6.6 do SIWZ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Mirowskiej  15                                        Strona 15 z 18 
 

Miejski Szpital Zespolony posiada Centralną sterylizatornię w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15.  

Do zadań Centralnej sterylizatorni należy: 

1) przygotowanie sprzętu do sterylizacji (mycie, dezynfekcja, pakowanie, oznakowanie); 

2) sterylizacja materiałów i narzędzi, kontrola procesów sterylizacji; 

3) przygotowanie bielizny i materiałów opatrunkowych; 

4) odpowiednie przechowywanie i dostarczanie sterylnych materiałów do poszczególnych 

komórek; 

5) prowadzenie dokumentacji procesów sterylizacji i odpowiednie ich przechowywanie. 

 

Centralna sterylizatornia współpracuje z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Miejskiego 

Szpitala Zespolonego w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki.  

W Miejskim Szpitalu Zespolonym funkcjonują: 

1. Blok operacyjny w obiekcie przy ul. Mirowskiej 15 

2. Blok operacyjny w obiekcie przy ul. Mickiewicza 12 

Blok operacyjny zapewnia wszystkim oddziałom możliwość przeprowadzenia zabiegów 

przez całą dobę.  

Miejski Szpital Zespolony posiada „ bank krwi”. Do zadań Banku Krwi należy: 

1. składowanie zamówień na krew i preparaty krwiopochodne w Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach  oraz najbliższym Oddziale 

Terenowym wg zapotrzebowań napływających z oddziałów szpitala; 

2. odbiór przesłanych preparatów krwiopochodnych; 

3. właściwe przechowywanie zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych; 

4. wydawanie krwi do oddziałów szpitalnych; 

5. racjonalne gospodarowanie krwią; 

6. prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi oraz jej preparatów. 

Bank Krwi współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Miejskiego Szpitala 

Zespolonego 

W banku krwi przechowywana jest krew oraz preparaty krwiopochodne dostarczane przez 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz preparaty do przeszczepu kości. 

Informacje dodatkowe  

1. Szczegółowy opis nieruchomości oraz zabezpieczenia obiektów - załącznik nr 6.4 i 6.5 

do SIWZ   

2. Będące w realizacji oraz planowane na rok 2019 prace remontowo budowlane to:  

Lp. Usługi - Modernizacje 
Nakłady do 
poniesienia 
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Nazwa Oddział ogółem 

1 

Modernizacja instalacji gazów medycznych w 
obiektach Szpitali MSZ zgodnie z przepisami PN-EN 
ISO 7396-1:2010, Ustawa Dz,U, Nr 107 poz, 679, 
Dyrektywa UE 93/42/WE zmieniona na 2007/47/WE 
w tym: modernizacja rampy tlenowej Szpitala przy ul, 
Mirowskiej15, Szpitala przy ul, Mickiewicza 12 i Bony 
1/3, modernizacja Sprężarkowni powietrza Szpitala 
przy ul, Mirowskiej 15 

Obiekty Miejskiego 
Szpitala 
Zespolonego 

307 500,00 zł 

2 

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z 
zabudową stacji uzdatniania wody i zwalczania 
bakterii Legionella I etap 2 stacje w obiekcie Szpitala 
przy ul, Mirowskiej 15 

Obiekty Miejskiego 
Szpitala 
Zespolonego 

110 700,00 zł 

4 
Modernizacja szybów wind szpitalnych wraz z 
wymianą urządzeń i klatek windowych - szpital przy 
ul, Mickiewicza 12 

roboty do realizacji 
po uzyskaniu 
dotacji organu 
założycielskiego   

900 000,00 zł 

6 
Modernizacja i montaż oświetlenia ewakuacyjnego 
oraz systemu oddymiania  w obiektach MSZ – szpital 
ul, Mirowska 15 paw. F 

Szpital przy ul. 
Mirowskiej 15 

200 000,00 zł 

7 
Modernizacja i montaż oświetlenia ewakuacyjnego 
oraz systemu oddymiania       w obiektach MSZ - 
szpital ul, Mickiewicza 12 

Szpital przy ul. 
Mickiewicza 12 

254 475,00 zł 

10 

„Modernizacja obiektów i zakup    sprzętu 
medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w 
Częstochowie” w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowo– kosztorysowej budowy pawilonu 
szpitalnego wielooddziałowego (Oddz. Pediatryczny, 
Ginekologiczno -Położniczy , Internistyczny, 
Neurologiczny wraz z pracowniami diagnostycznymi) 
połączonego funkcjonalnie (przejściem podziemnym 
z pawilonami szpitalnymi oraz SOR) i zakupem 
kompleksowego wyposażenia” 

Szpital przy ul. 
Mirowskiej 15 

711 166,00 zł 

  Razem 1 694 541,00 zł 

Lp. 
Roboty budowlane Nakłady do 

poniesienia 
ogółem Nazwa Oddział 

1 

Remont pomieszczeń szpitalnych w zakresie 
wynikającym z pokontrolnych decyzji Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Częstochowie 

Obiekty Miejskiego 
Szpitala 
Zespolonego 

100 000,00 zł 

2 

Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego 
dla MSZ w Częstochowie –         w zakresie 
rozbudowy pawilonu "B" Miejskiego Szpitala 
Zespolonego wraz z przebudową Oddziału Urologii 
wraz z utworzeniem dodatkowych sal łóżkowych sali 
operacyjnej oraz modernizacją ciągów 
komunikacyjnych (budowa szybu windowego)  

Szpital przy ul. 
Mirowskiej 15 

5 108 427,00 zł 

3 
remonty pokryć dachowych i obróbek blacharskich w 
obiektach MSZ 

Obiekty Miejskiego 
Szpitala 
Zespolonego 

300 000,00 zł 

4 
modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych 
(jezdnie, chodniki)  - szpital ul, Mickiewicza 12, ul. 
Bony 1/3, Mirowska 15) 

Obiekty Miejskiego 
Szpitala 
Zespolonego 

300 000,00 zł 
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5 
remont budynku Pełnomocnika Dyrektora wraz z 
wydzieleniem pomieszczeń magazynowych    i 
archiwum – szpital ul, Mickiewicza 12 

Szpital przy ul. 
Mickiewicza 12 

101 790,00 zł 

6 
remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego - szpital ul. 
Mirowska 15, paw. C' 

Szpital przy ul. 
Mirowskiej 15 

81 432,00 zł 

7 
remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, szatni 
personelu i pacjentów - szpital ul, Mickiewicza 12, 
piwnice 

Szpital przy ul. 
Mickiewicza 12 

204 475,00 zł 

8 remont ogrodzenia  - szpital  ul, Mickiewicza 12 
Szpital przy ul. 
Mickiewicza 12 

152 734,00 zł 

9 
modernizacja kaplicy szpitalnej z rozbiórką naw 
bocznych  - szpital ul. Bony 1/3 

Szpital przy ul.      
Bony 1/3 

50 000,00 zł 

  Razem 6 398 858,00 zł 

  Ogółem 8 093 399,00 zł 
 

3. MSZ posiada:  

 Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (ostatnia aktualizacja z 2011r – na chwilę 

obecną nowa instrukcja w przygotowaniu) dla każdej z trzech lokalizacji mienia. W 

rozdziale dotyczącym „ Sposobów postępowania na wypadek pożaru, bądź innego 

miejscowego zagrożenia” zawarta jest instrukcja alarmowania w sytuacji powstania  

pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, zasady ewakuacji pacjentów i personelu 

oraz wskazania w zakresie użycia gaśnicy i hydrantu wewnętrznego.                        

 W odrębnym rozdziale Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zawarte są „Sposoby 

praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji”. Ostatnie ćwiczenia 

dotyczące organizacji i warunków ewakuacji prowadzone były z udziałem 

Państwowej Straży Pożarnej w drugim kwartale 2014 roku.  

4. MSZ serwisuje sprzęt medyczny w autoryzowanych serwisach producentów – bez 

zawartych umów stałych. W poszczególnych grupach sprzętowych przy różnych 

serwisach, koszty serwisu nie przekraczają 30 000 €.   

Wyjątkiem jest sprzęt w Pracowni Gastroenterologicznej Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 – 

mającej na wyposażeniu gastrofigeroskopy i kolonoskopy na serwis, których mamy 

zawarta umowę serwisową z OLIMPUSEM – Polska. 

5. Mienie poniżej poziomu gruntu - Poniżej poziomu gruntu ( 1,55 cm) znajdują się 

kotłownie gazowo-olejowe. Kotłownie czynne – gazowe, olejowe – awaryjne. Zbiorniki 

olejowe znajdują się w odrębnych pomieszczeniach z tzw. basenem ogniowym.  

Mienie poniżej poziomu gruntu - poniżej poziomu gruntu w pawilonie B i C szpitala przy 

ul. Mirowskiej 15 zlokalizowane są pomieszczenia techniczne, gdzie umieszczono 

rozdzielnie elektryczne z UPS, agregaty ssania i sprężonego powietrza  

6. Teren wokół budynków jest ogrodzony i oświetlony. 

7. Konstrukcje drewniane dachów wyszczególnionych obiektów nie były impregnowane w 

ostatnich 5 latach.  



Dane Ubezpieczonego / Ubezpieczającego 
Dane do oceny ryzyka 
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8. Obiekty przy ulicy Mirowskiej znajdują się w bezpośredniej bliskości cieku wodnego tj. 

rzeki Warty. Odległość najbliżej sytuowanego budynku od wałów wynosi około 15-20 

metrów. Różnica poziomów wynosi około 1-5 do 2 metrów. Pozostałe lokalizacje nie są 

usytuowane w pobliżu cieków i zbiorników wodnych.  

Zalania obiektów szpitala nastąpiły w 2010 roku., w wyniku podniesienia się wód, oraz 

cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych - zalanie dotyczyło piwnic pawilonów – 

do ok. 20 cm. wysokości tych piwnic.  

9. Instalacje ( kominowa, odgromowa, elektryczna, wentylacyjna) w budynkach podlegają 

okresowym kontrolom (5 letnim i rocznym) przeglądy aktualne.  Budynki są w stanie 

dobrym, dachy po generalnym remoncie.  

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie niniejszym oświadcza, iż: 

1) Sukcesywnie obiekty dostosowywane są w ramach remontów do obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczy to min: oddymiania dróg 

ewakuacyjnych, podziału na strefy pożarowe, wydzielenia pożarowego pomieszczeń 

kotłowni i magazynu oleju, wyposażania w wymagany sprzęt przeciwpożarowy  

( gaśnice, hydranty wewnętrzne, klapy oddymiające, drogi pożarowe). 

2) Wymienione obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego. 

3) Obiekty oraz wykorzystywane instalacje podlegają przeglądom okresowym stanu 

technicznego oraz dozorowi technicznemu. Przeglądy wykonywane są przez 

uprawnione podmioty. Wszystkie urządzenia dozorowe są zarejestrowane w 

Urzędzie Dozoru Technicznego i podlegają stosownym cyklicznym - corocznym 

przeglądom i odbiorom dozorowym. 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

- przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów oraz 

otoczenia (przeglądy coroczne, coroczne przed okresem zimowym oraz 5-letnie), 

- instalacji elektrycznej i odgromowej, (co 5 lat i 5 lat odgromowa), 

- instalacji gazowych kotłowni olejowo-gazowych, 

- przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych kotłowni (kwartalnie przez 

Spółdzielnię Kominiarzy.), 

- instalacji gazów medycznych (butle tlenowe, zbiornik ciekłego tlenu, sprężarki 

powietrza, agregaty próżni) 

- instalacji ciśnieniowych (kotły, zbiorniki powietrza i tlenu, sterylizatory) 

- urządzeń dźwigowych (dźwigi szpitalne – comiesięczna konserwacja stała, 

coroczny pomiar instalacji i odbiór UDT) 

Szkodowość – załącznik nr 6.7 do SIWZ  


