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Zadanie nr 12  SzWK 

 

Materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert w zakresie: 

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni leczenia Bólu Szpitala 

Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarza”. 

 
  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Leczenia Bólu 

Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przez lekarza”, a w szczególności: 

1) ocenę stanu zdrowia świadczeniobiorcy lub 

2) ocenę przebiegu leczenia w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz posiadane lub 

przedstawione wyniki badań dodatkowych; 

3) w uzasadnionych medycznie przypadkach: 

a) realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), 

terapeutycznych, rehabilitacyjnych, według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących 

kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub 

b) pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań 

dodatkowych, lub 

c) wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, z prawa do uzyskania którego świadczeniobiorca nie 

jest wykluczony na podstawie art. 16 ust. 1-4 ustawy o świadczeniach, lub 

4) świadczenie specjalistyczne pierwszorazowe - świadczenie wykonywane u pacjenta 

pierwszorazowego, polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia (wywiad lekarski, 

badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań 

dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmujące: 

a) podjęcie decyzji diagnostycznej - określenie jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-

10 oraz podjęcie decyzji terapeutycznej, w tym określenie dalszego schematu opieki nad 

świadczeniobiorcą oraz wskazanie dalszego trybu opieki w odniesieniu do podjętej decyzji 

spośród następujących trybów: 

– dalsze leczenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), 

– pozostawienie w opiece poradni specjalistycznej, 

– skierowanie do lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w innej dziedzinie 

medycyny, 

– skierowanie do szpitala, 

b) zakończenie leczenia specjalistycznego oraz przekazanie Informacji dla lekarza 

kierującego/POZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia oraz 

5) świadczenie specjalistyczne receptowe - świadczenie, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, 767 i 2371); 

6) ocenę i interpretację wyników badań laboratoryjnych istotnych dla diagnostyki; 

7) eliminowanie błędnie stosowanych leków, złego ich kojarzenia i wprowadzenie właściwej 

farmakoterapii; 

8) w miarę możliwości eliminowanie niepotrzebnych zachowań bólowych 

9) wskazanie kierunków i możliwości poprawy samopoczucia, nastroju, chęci współpracy i 

uzyskania większej niezależności 

https://sip.lex.pl/#/document/17127716?unitId=art(16)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798282?unitId=art(42)&cm=DOCUMENT
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10) edukacja pacjenta, jego rodziny/opiekunów (fizjologiczne i psychologiczne aspekty bólu, rola 

bólu); 

11) ustalenie z pacjentem realistycznych możliwości i celów leczenia; 

12) ustalenie z pacjentem planu leczenia bólu. 

 

2. Dostępność. 

Zapewniana przez Przyjmującego zamówienie dostępność nie może być niższa niż 80 godzin 

miesięcznie, w terminach ustalonych zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie. 

 

3. Jakość, w tym posiadane przez oferenta kwalifikacje i doświadczenie. 

 

Wymagane kwalifikacje oferenta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem 

zamówienia: 

1) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub anestezjologii i intensywnej terapii  

2) 5 lat doświadczenia zawodowego na oddziale kierunkowym lub w przychodni 

specjalistycznej; 

 

4. Cena. 

Oferta musi zawierać określenie: 

1) wynagrodzenie za świadczenia w liczbie procent miesięcznej wartości wszystkich 

świadczeń wykonanych przez oferenta w Poradni Leczenia Bólu i prawidłowo 

udokumentowanych w zakresie chirurgii ogólnej, obliczonej według obowiązującej wyceny 

danych świadczeń zdrowotnych, stosowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwanej dalej 

„wyceną NFZ”;  

W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oferowana cena podana w ofercie, 

przy porównaniu z pozostałymi ofertami zostanie powiększona – stosownie do oświadczenia oferenta 

z oferty dotyczącego podstaw i tytułów ubezpieczeń społecznych - o kwotę składek, które Udzielający 

zamówienie zobowiązany będzie obliczać, rozliczać i przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych.  

Udzielający zamówienie informuje, że kwota podana przez osobę, która nie prowadzi działalności 

gospodarczej będzie pomniejszona w umowie o składki i podatki finansowane przez Przyjmującego 

zamówienie, które Udzielający zamówienie zobowiązany będzie obliczać, rozliczać (finansować) i 

przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

5. Ocena ofert. 

Komisja Konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami oceny ofert: 
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Cena - Ranga = 100 % 

Wartość punktowa kryterium wyliczana będzie wg wzoru: 

Wartość punktowa oferty: C min/C oferty x 100 

C min - cena minimalna w PLN (najtańszej oferty) 

C oferty - cena oferowana w PLN (cena badanej oferty) 

 

Forma udzielania świadczeń zdrowotnych z zostanie oceniona zgodnie z załącznikiem do 

formularza oferty. 

 

6. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz akty wewnętrzne Narodowego Funduszu Zdrowia ustalające warunki wymagane 

od świadczeniodawców (m. in. określone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie 

art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy), w szczególności: 

1) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2021, poz. 290, z późn.zm.); 

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 08 września 2015  r. w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 320, z 

późn. zm.); 

4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (tj. Dz.U. z 2016, poz. 

357, z późn.zm.); 

5) ZARZĄDZENIE Nr 56/2021/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; 

6) pozostałe, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych 

zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania 

i realizacji umów, w tym dotyczące leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych określa także umowa o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarta przez Udzielającego 

zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 

zapoznania się z umową w siedzibie Udzielającego zamówienia przed rozpoczęciem udzielania 

świadczeń zdrowotnych.  

Wszelkie wymagania dotyczące Udzielającego zamówienia określone w ww. przepisach i 

dokumentach odnoszą się odpowiednio do Przyjmującego zamówienie.  
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Zarząd Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała 
Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie: 
Prezes Zarządu - dr hab. n. med. Beata Jagielska 
Członek Zarządu – dr Tadeusz Masiowski 

 

 


