
Żródło:  
Dział Kontraktowania świadczeń w Psychiatrii, Rehabilitacji, ŚOK i Opieki Transgranicznej, 
telefon: 32 735 16 68, 32 735 19 29, 32 735 16 94 

Informacja w związku z prowadzonymi szkoleniami  

mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, 

dotycząca wypełniana ofert 

 

 

W związku z ogłoszonymi postępowaniami w trybie konkursu ofert, w rodzaju opieka psychiatryczna 

i leczenie uzależnień oraz informacjami przekazanymi na szkoleniach świadczeniodawców 

prowadzonych w dniach 30.07.2018 r., 31.07.2018 r. oraz 1.08.2018 r., prostujemy informację 

dotyczącą udzielania odpowiedzi na pytania ankietowe. 

 

Informujemy, że kryteria oceny ofert opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 

2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016, poz.1372 z późn. zm.), dotyczą wszystkich 

oferentów. 

 

Należy zatem przyjąć, że oferent nie posiadający dotychczas umowy na dany zakres, prowadzący tę 

działalność komercyjnie, będzie spełniał zaznaczony warunek kryterialny, jeśli udokumentuje jego 

realizację. Na przykład: „udokumentowana realizacja w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod 

diagnostycznych: 

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) – bliski dostęp; 

2) neuroobrazowych (CT, NMR) – bliski dostęp; 

3) neuropsychologicznych (bateria testów) – w miejscu udzielania świadczeń”. 

 

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisem §5 ust. 1 ww. rozporządzenia oferent, który deklaruje 

spełnienie warunku podlegającego ocenie (w tym certyfikaty ISO), jest zobowiązany spełnić go 

w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia 

stanowią inaczej. 

 

W przypadku pytania dodatkowo ocenianego: „świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub 

historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez 

nanoszenie danych za pomocą wydruku”, oferent deklarujący jego spełnianie jest zobowiązany na 

dzień złożenia oferty realizować/prowadzić ww. dokumentację medyczną w postaci 

elektronicznej. 

 

 


