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MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU 
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ 

WYJAZDOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ REALIZOWANEJ W RAMACH NOCNEJ 
I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity 

Dz.U z 2021 r. poz. 711 ze zm.), ustawa 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 
540) i zarządzenie nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa 

opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
 
 

I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO 
ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO 
OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM KONKURSOWYM 

 
1. Cel postępowania i przedmiot umowy 

1) Celem postępowania, jest wyłonienie wykonawców świadczeń w zakresie opieki 
pielęgniarskiej realizowanej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

2) W świadczeniach w zakresie przedmiotu postępowania konkursowego zdrowotnej 
wyodrębnia się świadczenia medyczne w zakresie nocnej i świątecznej wyjazdowej 
opiece pielęgniarskiej, polegające w szczególności na realizacji świadczeń medycznych 
w miejscu zamieszkania pacjenta, zleconych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 
wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.  

3) Obszar zabezpieczenia będący przedmiotem ofert obejmuje teren gmin: 
a) Granowo 
b) Grodzisk Wlkp. 
c) Kamieniec 
d) Rakoniewice 
e) Wielichowo. 

4) Udzielający zamówienia dopuszcza złożenie oferty całościowej lub częściowych w 5 
pakietach tj.: 
a) opieka nad uprawnionymi świadczeniobiorcami dla gminy Granowo 
b) opieka nad uprawnionymi świadczeniobiorcami dla gminy Grodzisk Wlkp. 
c) opieka nad uprawnionymi świadczeniobiorcami dla gminy Kamieniec 
d) opieka nad uprawnionymi świadczeniobiorcami dla gminy Rakoniewice 
e) opieka nad uprawnionymi świadczeniobiorcami dla gminy Wielichowo 

5) Świadczeniodawca w ramach udzielanych świadczeń zobowiązany jest do weryfikacji 
prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia 
zdrowotnego lub innego dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

6) Świadczeniodawca zobowiązuje się udzielać świadczeń wszystkim: 
a) ubezpieczonym,  
b) ubezpieczonym, posiadającym uprawnienia z tytułu przepisów o koordynacji 
c) nieubezpieczonym uprawnionym oraz w przypadkach uzasadnionych względami 

medycznymi, w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 
7) Realizacja świadczeń, o których mowa wyżej winna być zgodna z zapisami 
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przytoczonych w podstawie prawnej aktów prawnych 
8) Wykaz oraz sposób udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej określa 

zał. Nr 1 do Materiałów Informacyjnych 
9) Wzór umowy stanowi zał. Nr 3 do Materiałów Informacyjnych 
10) Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania zamawiającemu informacji w 

formie elektronicznej o zrealizowanych świadczeniach, za dany okres sprawozdawczy 
podlegający rozliczeniu w ramach umowy wg wzoru określonego w zał. nr 2 i 3 do 
Materiałów Informacyjnych w terminie do 5 dnia po upływie każdego okresu 
sprawozdawczego. Dodatkowo dostarczenia załącznika nr 3 w formie papierowej. 

11) Umowa będzie realizowana w oparciu o środki transportu, aparaturę medyczną, leki, 
materiały medyczne na warunkach określonych w umowie. 

12) Warunkiem zawarcia umowy jest: 
a. spełnianie przez wnioskującego wymogów określonych w Rozporządzeniu MZ, 

Zarządzeniach Prezesa NFZ w niniejszych Materiałach Informacyjnych oraz 
przepisach odrębnych. 

b. złożenie wniosku wraz z wymaganymi zarządzeniem dokumentami i 
oświadczeniami. 

c. posiadanie przez oferenta aktywnego konta w portalu SZOI obsługiwanym przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 
II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Oferta traktowana, jako całość powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu w formie 

pisemnej. 
2. Ofertę należy złożyć na druku Formularz Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami i kserokopiami dokumentów, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych 
Materiałach Informacyjnych, które stanowią integralną jej część.  

3. Dopuszcza się złożenie oferty odrębnie na każde zadanie.  
4. Oferent składa propozycję wynagrodzenia za świadczone usługi w formie kwoty ryczałtu 

miesięcznego z mocą wiążącą w całym okresie trwania umowy 
5. Oferenci ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
6. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone „za 

zgodność z oryginałem” przez oferenta lub przez osobę upoważnioną. Upoważnienie do 
podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów 
załączonych przez oferenta.  

7. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
oferenta. 

8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, na kolejno ponumerowanych stronach, opatrzonej 
danymi Oferenta, należy złożyć w określonym miejscu i czasie w zaklejonej kopercie 
oznaczonej:  

 
„Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń wyjazdowej opieki 

pielęgniarskiej realizowanej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” 
Nie otwierać do 17.12.2021 do godz. 1230 

Ilość stron ................... .  (określić ile stron zawiera złożona oferta) 
 

9. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zapoznać się z miejscem 
wykonania zamówienia oraz zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania. 

10. Brak któregokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika do Formularza Oferty, 
złożonego w sposób niezgodny z wymaganiami, bądź w niewłaściwej formie może 
spowodować odrzucenie oferty. 
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11. Komisja Konkursowa może wezwać Oferenta do usunięcia ewentualnych braków w ofercie 
w wyznaczonym terminie. Wezwanie to będzie mieć formę pisemną i zostanie odnotowane 
w protokole. 

12. W przypadku nie dotrzymania terminu wyznaczonego przez Komisję Konkursową do 
usunięcia braków, oferta zostanie odrzucona. 

13. SPZOZ w Grodzisku Wlkp. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości 
lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia 
konkursu ofert. 

 
III. WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE DLA OFERENTÓW 

 
1. Złożenie w terminie określonym w pkt II.8 : 

a. wypełnionego Formularza Oferty udostępniony przez Udzielającego 
Zamówienia. 

b. kopi aktualnego wpisu do rejestru grupowych (specjalistycznych) praktyk 
lekarskich lub pielęgniarskich prowadzonego przez odpowiednią Okręgową Izbę 
Lekarską lub Pielęgniarskiej lub Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą, właściwych dla obszaru objętego postępowaniem  

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Kopię umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 
związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie oferenta do 
zawarcia takiej umowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia 
wykonywania zadań w zakresie udzielonego zamówienia. 

 
IV.  ZASADY OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający wyłoni Oferenta, którego oferta: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom Materiałów Informacyjnych; 
2) przedstawi najkorzystniejszą ofertę, wg podanych kryteriów. 

2. Kryteria oceny ofert: 
1) Cena brutto usługi – 100 % 

3. Przy równorzędnych ofertach kryteriami rankingującymi będą: 
1) posiadane kwalifikacje personelu oraz certyfikaty potwierdzające, jakość udzielanych 

świadczeń 
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie większy wybór ilości ofert odpowiadających 

zabezpieczeniu wykonywania świadczeń zdrowotnych 
 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi jak w pkt II.8 niniejszych Materiałów 
Informacyjnych należy przesłać lub złożyć do dnia 17.12.2021 r. do godz. 1200 w siedzibie 
SPZOZ ul. Mossego 17 w Grodzisku Wlkp. - sekretariat. 

2. Celem dokonania zmian, bądź poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i 
złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.  

3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien 
we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w maksymalnym stopniu 
zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu. 

4. Na swoje życzenie Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, 
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jakim została oznakowana oferta. 
5. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez otwierania. 
 

VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
 

1. Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi, sposobem przygotowania oferty, 
kierując swoje zapytanie osobiście lub na piśmie w okresie nie późniejszym niż 3 dni przed 
dniem otwarcia ofert. 

2. Udzielający Zamówienia nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania do 
Materiałów Informacyjnych w wypadku ich złożenia w terminie późniejszym niż 3 dni 
przed wyznaczoną datą otwarcia ofert. 

3. Do kontaktu z oferentami w sprawach jw. upoważniony jest: Alina Kawala tel. 61 44 36 554. 
 

VII. TERMIN DO, KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ 
 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres do 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą. 
 

VIII. MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ OCENA OFERT 
 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w 
siedzibie SPZOZ w dniu 17.12.2021. r. o godz. 1230. 

2. Do chwili otwarcia ofert, Udzielający zamówienia przechowuje je w stanie nienaruszonym, 
w swojej siedzibie. 

3. Na posiedzeniu nastąpi komisyjne: 
a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby otrzymanych ofert, 
b) stwierdzenie ważności ofert pod względem zabezpieczenia i ich otwarcie, 
c) w przypadku obecności oferentów na posiedzeniu ogłoszenie oferentom, które z ofert 

spełniają warunki określone w Materiałach Informacyjnych oraz które oferty zostały 
odrzucone 

d) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 
4. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora SPZOZ  
5. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego 

wyniku na piśmie. 
6. Postępowanie konkursowe (lub jego część) umarza się, w przypadku, gdy nie zostanie 

zakończone wyłonieniem właściwych ofert. 
 

IX. ZAWARCIE UMOWY 
 

1. Udzielający zamówienia zobowiązany jest zawrzeć umowę zgodnie z wybranymi przez 
komisję konkursową najkorzystniejszymi ofertami w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia 
konkursu. Podpisanie umowy musi nastąpić najpóźniej przed upływem terminu związania z 
ofertą. 

2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek przedstawić dokument świadczący o zawarciu przez 
niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie odrębnymi przepisami. W przeciwnym wypadku Udzielający zamówienia 
rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym. 

3. Jeżeli oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienia 
wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. 
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X. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM 

 
1. W toku postepowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w 
terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

a) do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba że 
z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 

b) komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela 
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 
uzasadnienia. 

c) o wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu komisja konkursowa w formie pisemnej 
niezwłocznie poinformuje pozostałych oferentów i udzielającego zamówienia. 

d) Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu 
2. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, Oferent może wnieść 

odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie 
podlega rozpatrzeniu. 

3. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu 
jego rozpatrzenia. 

4. Szczegóły dotyczące protestów i odwołań określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1285 ze. zm.) 

 
 
Szczegółowe Warunki Konkursu 
zatwierdził, dnia 10.12.2021 r    
 
          
 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17 
Halina Sroczyńska 
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Zał. Nr 1 do Materiałów Informacyjnych 
 
1. Wymagane kwalifikacje 
 

Pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu. 
 

2. Harmonogram udzielania świadczeń 
 

Udzielanie świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia 
następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 
8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego  

 
3. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną 
 

a. telefon komórkowy lub inne urządzenie pozwalające na kontakt ze świadczeniobiorcą  
b. środek transportu 
c. neseser pielęgniarski z wyposażeniem niezbędnym do udzielania świadczeń 

w warunkach domowych; 
d. pozostałe wyposażenie niezbędne do udzielania świadczeń przez pielęgniarkę 

 zestaw przeciwwstrząsowy zawierający produkty lecznicze określone przepisach 
wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne tj.  

 z dnia 16 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977) 
 aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, 
 stetoskop, 
 glukometr i testy do oznaczania poziomu cukru w krwi, 
 lodówka do przechowywania leków 
 szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków 

pomocniczych, 
 zestaw do wykonywania iniekcji, 
 zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, 
 pakiety odkażające i dezynfekcyjne, 
 środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice), 
 termometr, 
 maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego. 

 



 7

Załącznik nr 2 Materiałów Informacyjnych 

 

NAZWISKO 
pacjenta 

IMIE 
pacjenta 

Oddział 
NFZ 

pacjenta 

Kraj Ubezpieczenie 
- początek 
obowiązywania 

Ubezpieczenie 
- koniec 
obowiązywania 

Dokument 
uprawniający 

- rodzaj 
dokumentu  
12 to ZUS      

10 to RMUA 

Dokument 
uprawniający 
- nazwa 
podmiotu 
wydającego 

DATA 
wystawienia 
skierowania 

REGON 
kierującego 

VII część 
kodu 

resortowego 
śwd. 

zlecającego 

NPWZ lekarza 
kierującego 

VIII część 
kodu 

resortowego 
śwd. 

zlecającego 

DATA 
UDZIELENIA 
SWIADCZENIA 

Nr prawa 
wyk zawodu 
osoby real. 
Świadczenie 

Rozpoznanie 
główne 
ICD10 

ICD 9 
(1) 

ICD 9 
(2) 

ICD 9 
(3) 
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Zał. Nr 3 do Materiałów Informacyjnych 
 

2. Zakres informacji przekazywanych przez oferenta w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w POZ 
 
 

Miesiąc sprawozdawczy ………………………. Rok …………. 
 
LP Ilość świadczeń zrealizowanych w trybie wyjazdowym 
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