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Komunikat nr 123/2017 dla świadczeniodawców 

planujących przystąpienie do postępowań konkursowych 

poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

w rodzaju: leczenie szpitalne – oddziały szpitalne 

w trybach hospitalizacja planowa i leczenie jednego dnia 

w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

 

W nawiązaniu do spotkań informacyjno-szkoleniowych, które odbyły się w dniach 3 i 4 października 

2017 roku w Śląskim OW NFZ w Katowicach  przy ul. Kossutha 13 oraz poczynionych ustaleń 

dotyczących przekazania w formie komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Oddziału 

wyjaśnień kwestii wątpliwych celem przyjęcia jednolitego w odniesieniu do wszystkich złożonych ofert 

kryterium ich oceny, informuję jak niżej. 

 

Dla postępowań w trybie leczenia jednego dnia:  

 

Kryterium jakość -  personel:  

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu 

udzielanych świadczeń. 

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 

Pielęgniarka - równoważnik co najmniej 1 etatu. 

W odniesieniu do ww. kryterium podkreślić należy, iż Oferent winien spełniać w pierwszej 

kolejności warunki wymagane do realizacji świadczeń w danym przedmiocie postępowania, 

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2016.694 z późn. zm.). Powyżej 

wymienione kryteria są warunkami dodatkowo ocenianymi, które Oferent może spełniać. 

Zostaną one uznane za spełnione w sytuacji wykazania w ofercie ww. personelu odrębnie, poza 

personelem wymaganym do realizacji świadczeń.    

Przykład: zadeklarowany czas pracy oddziału wynosi 38 godzin tygodniowo. Spełnienie 

warunku wymaganego w zakresie personelu oznacza wykazanie w ofercie:  

- lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny,  

- pielęgniarki,  

- lekarza anestezjologa, 

 - pielęgniarki anestezjologicznej, 
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 w wymiarze czasu pracy wynoszącym 38 godzin tygodniowo.  

Spełnienie kryteriów rankingujących oznacza wykazanie w ofercie odrębnego personelu,  

w wymiarze czasu pracy wynoszącym 37 godzin i  55 minut tygodniowo (tygodniowy czas 

pracy odpowiadający równoważnikowi 1 etatu). 

 

Kryterium jakość -  personel: 

Równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki. 

Ww. kryteria są niezależne i udziela się odpowiedzi odrębnie. W sytuacji, gdy pielęgniarka 

posiada zarówno kurs jak i specjalizację prawidłowym jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi 

wyłącznie na jedno z pytań. Z uwagi na fakt, iż specjalizacja stanowi o wyższych kwalifikacjach 

niż kurs kwalifikacyjny, warunki te są różnie punktowane. W przypadku, gdy jedna  

z pielęgniarek wykazanych w ofercie posiada specjalizację a druga ukończyła kurs 

dopuszczalne jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na każde z ww. pytań. 

 

Kryterium jakość – pozostałe warunki 

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w rozumieniu przepisów ustawy  

o systemie informacji w ochronie zdrowia zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem recept  

i skierowań, które wystawiane są co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku. 

 

Warunek uznany zostanie za spełniony w sytuacji, gdy prowadzona dokumentacja medyczna,  

o której mowa w art.11 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji  

w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1535, ze zm.), opatrywana jest kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP przez 

wszystkie osoby dokonujące wpisów w dokumentacji medycznej.   

Kryterium kompleksowość – poradnie/oddziały/pracownie/gabinety: 

Realizacja umowy w zakresie chirurgia ogólna w poradni przyszpitalnej. 

Realizacja umowy w zakresie chirurgia dziecięca w poradni przyszpitalnej. 

Z uwagi na łączne ujęcie kryteriów w poszczególnych przedmiotach postępowania,  

np. chirurgia dziecięca/chirurgia ogólna – zespół chirurgii jednego dnia, jak również z uwagi  

na konstrukcję szablonów ogłoszonych postępowań, oferta w jednym z przedmiotów 

postępowania, np. chirurgia ogólna – zespół chirurgii jednego dnia uzyska punkty 

rankingujące w przypadku posiadania umowy zarówno w poradni dla dzieci jak i w poradni  

dla dorosłych.  
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Kryterium kompleksowość – poradnie/oddziały/pracownie/gabinety: 

Realizacja umowy w zakresie onkologii w poradni przyszpitalnej. 

Realizacja umowy w zakresie ginekologii dla dziewcząt w poradni przyszpitalnej. 

Realizacja umowy w zakresie położnictwa i ginekologii w poradni przyszpitalnej. 

 

Ww. kryteria są niezależne i udziela się odpowiedzi odrębnie. W przypadku kilku kryteriów  

w zakresie realizacji umowy w poradniach przyszpitalnych w ramach jednego przedmiotu 

postępowania premiowane będą wszystkie kryteria, jeśli Oferent spełnia przedmiotowe warunki 

dodatkowo oceniane. 

 

Dla postępowań w trybie hospitalizacji planowej:  

 

kryterium jakość -  personel: 

Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu. 

Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia. 

 

Stosownie do przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2016.694  

z późn. zm.), do realizacji świadczeń w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 

hospitalizacja planowa wymagane jest zapewnienie lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii 

ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii  

i traumatologii narządu ruchu w wymiarze równoważnik co najmniej 1 etatu (nie dotyczy dyżuru 

medycznego) oraz  zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia, która 

może być łączona z innymi oddziałami o profilu zabiegowym. Wymagany do realizacji 

świadczeń w ww. zakresie personel lekarski winien zostać wykazany w ofercie w wymiarze 

czasu pracy zapewniającym wymagany równoważnik lekarzy specjalistów(1 etat) oraz 

wymaganą całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia. Z uwagi na możliwość 

łączenia całodobowej opieki lekarskiej, jak wskazano powyżej, do oferty należy dołączyć 

oświadczenie zawierające informację, z którym oddziałem będzie ona łączona.  

 

W odniesieniu do warunku dodatkowo ocenianego Równoważnik co najmniej 1 etatu - lekarz 

specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Oferent, celem jego spełnienia, 

winien wykazać w ofercie dodatkowego/dodatkowych (poza wymaganymi  

ww. rozporządzeniem) lekarzy specjalistów w ww. dziedzinie medycyny. 
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W odniesieniu do warunku dodatkowo ocenianego Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej 

opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia Oferent, celem jego spełnienia, winien wykazać  

w ofercie dodatkowy (poza wymaganymi ww. rozporządzeniem) personel lekarski. 

 

kryterium jakość – pozostałe warunki 

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w rozumieniu przepisów ustawy  

o systemie informacji w ochronie zdrowia zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem recept  

i skierowań, które wystawiane są co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku. 

 

Warunek uznany zostanie za spełniony w sytuacji, gdy prowadzona dokumentacja medyczna,  

o której mowa w art.11 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji  

w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1535, ze zm.), opatrywana jest kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP przez 

wszystkie osoby dokonujące wpisów w dokumentacji medycznej.   

 

kryterium kompleksowość – poradnie/oddziały/pracownie/gabinety 

Realizacja umowy w zakresie onkologii w poradni przyszpitalnej. 

Realizacja umowy w zakresie ginekologii dla dziewcząt w poradni przyszpitalnej. 

Realizacja umowy w zakresie położnictwa i ginekologii w poradni przyszpitalnej. 

 

Ww. kryteria są niezależne i udziela się odpowiedzi odrębnie. W przypadku kilku kryteriów  

w zakresie realizacji umowy w poradniach przyszpitalnych w ramach jednego przedmiotu 

postępowania premiowane będą wszystkie kryteria, jeśli Oferent spełnia przedmiotowe warunki 

dodatkowo oceniane. 

 

Informacja dla Oferentów w zakresie wykazania w ofercie personelu medycznego (dotyczy 

trybów: hospitalizacja planowa oraz  leczenie jednego dnia). 

 

Zgodnie z brzmieniem § 10 ust 4 pkt 3 zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 14.03.2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z późn.zm., formularz ofertowy zawiera wykaz personelu  

z opisem kompetencji. Oferent obowiązany jest na wezwanie komisji prowadzącej postępowanie 

udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z osób wymienionych w wykazie. Dokumentem 

potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z Oferentem lub podwykonawcą umowa 
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cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej  

z ww. umów. 

W związku z powyższym, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniach 

konkursowych Śląski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych 

dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z wzorami 1  

i 1a, zamieszczonymi w  zarządzeniu Wewnętrznym Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Nr 179/2015  z dnia 5 listopada 2015  r. w sprawie 

wprowadzenia zasad weryfikacji oferentów uczestniczących w postępowaniach poprzedzających 

zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Załącznik 1 winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej 

własnoręcznym podpisem, w którym należy podać łączny wymiar zatrudnienia obejmujący zarówno 

ordynację dzienną jak i dyżur medyczny. 

Załącznik 1a winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej 

własnoręcznym podpisem, w którym należy podać odrębnie wymiar zatrudnienia obejmujący 

ordynację dzienną jak i dyżur medyczny. 


