
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU 

I. Udzielający zamówienia: 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Marych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15, 46-100 

Namysłów tel. 77 419 65 22 

II. Przedmiot zamówienia: 

Udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia             

i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska 25 b w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu przez: 

specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie 

szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem 

wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro 

do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, psychologa, instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą 

status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktorów terapii uzależnień 

potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie: 

a) sesji psychoterapii indywidualnej; 

b) sesji psychoterapii grupowej. 

 

III. Wymagania dla poszczególnych zakresów: 

 

Udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia                        

i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska 25 b w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu   przez: 

specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie 

szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem 

wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do 

Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, psychologa, instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą 

status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktorów terapii uzależnień 

potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie 

a) sesji psychoterapii indywidualnej; 

b) sesji psychoterapii grupowej. 
 

Maksymalna stawka przeznaczona przez Udzielającego Zamówienia wynosi: 

- dla specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologa, osoby posiadającej status osoby uczestniczącej 

w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim 

zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: 40,00 zł  ( słownie: czterdzieści złotych 

00/100) za 5 kolejnych osobodni opieki nad pacjentem w ramach psychoterapii indywidualnej: 30,00 

zł  ( trzydzieści złotych 00/100 ) za 6 godzin psychoterapii grupowej;  

- dla instruktora terapii uzależnień, osoby posiadającej status osoby uczestniczącej w programie 

szkoleniowym dla instruktorów terapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem 

wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro 

do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: 35 zł ( słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100) za 5 

kolejnych osobodni opieki nad pacjentem w ramach psychoterapii indywidualnej, 30 zł ( słownie: 

trzydzieści złotych 00/100) za 6 godzin psychoterapii grupowej;  

Udzielenie zamówienia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: 

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dniu i o godzinie uzgodnionych w harmonogramie wspólnie 



z Kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia; 

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych zakresem działania Oddziału; 

3) Realizacja procedur zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia; 

4) Dokładne i na bieżąco prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym w systemie informatycznym 

obowiązującym u Udzielającego Zamówienia; 

5) Przestrzeganie norm etyki zawodowej  oraz praw pacjenta w  trakcie udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 

6) Uprzejme traktowanie pacjentów; 

7) Stosowanie się do wewnętrznych przepisów prawa obowiązujących u Udzielającego zamówienia; 

8) Zachowanie w tajemnicy wszelkich danych powziętych w związku z umową; 

9) Umieszczenie na odzieży identyfikatora zawierającego imię i nazwisko oraz kwalifikacje; 

10) Przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością; 

11) Uczestnictwo w zebraniach klinicznych; 

12) Podnoszenie  kwalifikacji  w  różnych  formach -  rozwój   zawodowy,  w  tym  uczestnictwo                

w superwizjach klinicznych; 

13) Sporządzanie   sprawozdań   z   udzielonych   świadczeń   zdrowotnych   na   każde   wezwanie 

Udzielającego Zamówienia; 

14) Udzielanie      świadczeń      zdrowotnych      z      wymogami      określonymi      w      ustawach 

oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności: 

a) ustawy o działalności leczniczej, 

b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

c) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

d) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

e) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

f) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

g) ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), 

h) zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.  

IV. Okres obowiązywania umowy: 
 

Umowa zostanie zawarta na okres: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

V. Termin płatności za świadczenia: 

Termin płatności za wykonane świadczenia zdrowotne określa się do 14 dni od daty wpływu 

rachunku/faktury Rozliczenie za wykonane badania będzie dokonywane w okresach miesięcznych, na 

podstawie wystawianych przez Wykonawcę rachunków/faktur, do których dołączane będą zestawienia 

obejmujące wykaz udzielonych świadczeń. 

 

VI. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Przyjmujący zamówienie, którzy:  
 

1) dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do udzielania 

danego rodzaju świadczeń; 

2) posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową OC obejmującą szkody będące następstwem udzielania 

świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 

zdrowotnych oraz z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmującą zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały 

miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej na okres minimum pierwszego roku trwania umowy 

oraz oświadczenie o zobowiązaniu do zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne lata trwania 

niniejszej umowy; 



3) złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w „Szczegółowych warunkach konkursu". 

Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy, a w szczególności 

przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podmiot   

Przyjmujący   zamówienie   realizuje   udzielanie   świadczeń   zdrowotnych   w   imieniu 

Udzielającego zamówienia (świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ) i jest zobowiązany do 

udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z treścią zawartej z nim umowy. 

VII. Kryterium oceny ofert: 

1. Kryterium oceny ofert stanowi cena 100% 

2. Za najkorzystniejszą ofertę Udzielający zamówienia uzna ofertę najkorzystniejszą pod względem 

ceny. Aby wybrać najkorzystniejszą ofertę musi wpłynąć co najmniej jedna oferta nie podlegająca 

odrzuceniu. 

3. Udzielający zamówienia wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród poszczególnych nie 

odrzuconych ofert, wyłącznie w oparciu o przedstawione kryterium. 

Oferta winna składać się z wypełnionego formularza oferty na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych (stanowiącego załącznik nr 1), do którego należy dołączyć: 

1) dyplom ukończenia studiów, jeżeli dotyczy; 

2) zezwolenie i numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową radę lekarską, jeżeli 

dotyczy; 

3) wydruk wpisu ze strony www.ceidg.gov.pl lub innego rejestru; 

4) prawo wykonywania zawodu; jeżeli dotyczy; 

5) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji instruktora terapii uzależnień lub specjalisty 

psychoterapii uzależnień, lub zaświadczenie wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii   jeżeli 

dotyczy. 

Dokumenty wymienione w pkt 1-2 i 4-5 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginałów dokumentów                

z przedstawionymi kopiami przed zawarciem umowy. 

 

VIII.  Miejsce i termin składania ofert: 

 

Miejsce składania ofert - oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „WOTUIW -

Odz.Dz.-Terap." na świadczenia zdrowotne na adres Udzielającego zamówienia: Ośrodek Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów  

do 16 grudnia  2020 r. do godz. 10.00. 

 

IX.  Wybór Przyjmującego zamówienie i ogłoszenie wyniku konkursu: 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu: 16.12.2020 r. o godzinie 12.00  w siedzibie Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

X. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania konkursowego: 

 

Udzielający zamówienia odrzuca ofertę: 

1) złożoną po terminie; 

2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 

3) jeżeli Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny; 

4) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

6) jeżeli Przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną; 

7) jeżeli Przyjmujący zamówienie lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w 

przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych; 

http://www.ceidg.gov.pl/


8) jeżeli oferta została złożona przez Przyjmującego zamówienie, z którym w okresie 5 lat 

poprzedzających ogłoszenie postępowania została rozwiązana przez Ośrodek Leczenia 

Odwykowego umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju 

odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn 

leżących po stronie Przyjmującego zamówienie. 

Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku, gdy: 

1) nie wpłynęła żadna oferta; 

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w toku 

konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć 

tą ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach 

konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert; 

3) odrzucono wszystkie oferty; 

4) kwota najkorzystniejszej oferty (ofert) przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

XI. Zawarcie umowy: 

1. Kierownik Udzielającego zamówienia zawiera umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

z wybranym przez komisję konkursową oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

2. Projekt umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne stanowią Załączniki nr 2 do 

Szczegółowych warunków konkursu. W uzasadnionych przypadkach po negocjacjach projekt 

umowy może zostać zmieniony. 

3. Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie w dniu jej podpisania ważnej polisy 

ubezpieczeniowej OC na kwotę określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. poz. 866); 

XII. Środki odwoławcze: 

1. Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego 

zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielania 

świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze, tj. protest, odwołanie. 

2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

1) wybór trybu postępowania; 

2) niedokonanie wyboru oferenta; 

3. unieważnienie  postępowania  w   sprawie   zawarcia  umowy   o   udzielanie   świadczeń 

zdrowotnych.  

4. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu 

zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 

dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

5. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście 

bezzasadny. 

6. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 

odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 

7. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

8. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka. 

9. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

10. Oferent biorący udział w postępowaniu może złożyć do udzielającego zamówienia odwołanie 

dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu 



postępowania. Wniesienie odwołania po terminie nie podlega rozstrzygnięciu. 

11. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje 

zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia. 

12. Decyzję o sposobie rozpatrzenia odwołania zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej Ośrodka w terminie 2 dni od jej wydania. 

XIII. Postanowienia końcowe: 

Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu 

ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. 

Załączniki: 

1) Formularz oferty; 

2) Projekt umowy  


