
Załącznik Nr 3a

Ogłoszenie Nr 12-11-001090/LSZ/03/2/4
o rokowaniach w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania
ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273, poz. 2719)

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Katowicach, Kossutha 13

zaprasza
1.  123/100147 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. - Częstochowa, ul.Bialska 104/118, 42-200
Częstochowa

do złożenia oferty i uczestniczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań poprzedzającym zawarcie
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 85.1 - usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego)
85110000-3 Usługi szpitalne i podobne

w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE

w zakresie: PROGRAM LECZENIA MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
    SUBSTANCJE CZYNNE W PT LECZENIA MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ
HUNTERA)

Na obszarze: 24 - ŚLĄSKIE

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 732,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01.01.2011 do 31.12.2011

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2011 do 31.12.2011.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Katowice, Kossutha 13 i na stronie internetowej
www.nfz-katowice.pl w dniu 20.12.2010 roku o godzinie 12:00.

W postępowaniu stosuje się warunki wymagane od świadczeniodawców oraz kryteria oceny spełnienia tych
warunków określone w: 
1.  Nr 9/2010/DGL - Zarzadzenie Nr 9/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 22.01.2010 zmianiajace zarzadzenie w
sprawie okreslenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaje leczenie szpitanlne terapeutyczne programy
zdrowotne, 
2. 23/2010/DGL - Zarządzenie Nr 23/2010/DGL z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy
zdrowotne
, 
3. 30/2010/DGL  - Zarządzenia Nr 30/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2010r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie
szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne , 
4. 3/2010/DGL - Zarządzenie Nr 3/2010/DGL
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 8 stycznia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne
, 
5. 49/2010/DSOZ - Zarządzenie Nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.08.2010 r. w
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sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie śwaidczeń opieki zdrowotnej, 
6. 50/2010/DSOZ - Zarządzenie Nr 50/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 września
2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , 
7. 52/2010/DGL  - Zarządzenie Nr 52/2010/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 2 września 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne
, 
8. 65/2009/DGL - Zarządzenie Nr 65/2009/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne
programy zdrowotne
, 
9. 73/2009/DSOZ - Zarządzenie Nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  13 listopada
2009 r. w sprawie określenie kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zmianami
, 
10. 8/2010/DGL - Zarzadzenie Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20.01.2010 zmianiajace zarzadzenie w sprawie
okreslenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaje leczenie szpitanlne terapeutyczne programy
zdrowotne, 
11. 85/2009/DSOZ - Zarządzenie Nr 85/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  11 grudnia
2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
, 
12. RMZ - Rozporzadzenie MZ z dnia 11.01.2010 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, 
13. RMZ - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.
oraz w: 
1. RMZ - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych .

W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty będące świadczeniodawcami w
rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach
postępowania i warunkach zawierania i realizacji umów o przedmiocie rokowań.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu
wykonania całości zadania.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Śląski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,przysługują środki odwoławcze i skarga.

Zygmunt Klosa

(podpis Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ)

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej: 22.11.2010.
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