
zał. nr 3

Ogłoszenie  o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Kod postępowania 01-23-000045/REH/05/1/05.2300.021.02/01
Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14
października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1858))

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Joannitów 6

Adres poczty elektronicznej: konkurs_reh@nfz-wroclaw.pl

zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej
(PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej),
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi, 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne
w:

rodzaju: 05 - REHABILITACJA LECZNICZA

zakresie: REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM
    REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE
DZIENNYM Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

na obszarze: 0201 - bolesławiecki, 0206 - karkonoski, 0210 - lubański, 0212 - lwówecki, 0225 - zgorzelecki,
0261 - Jelenia Góra

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 276 224,67 PLN na okres rozliczeniowy od 01.04.2023 do 31.12.2023.

Okres obowiązywania umowy od 01.04.2023 do 31.12.2023.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej**, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu
postępowania: 1.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające
wymagania określone w: 
1. 18/2017/DSOZ - Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków
postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione: Zarządzeniem
Nr 19/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15.03.2017r., Zarządzeniem Nr 15/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia
07.02.2019r., 
2. 195/2020/DSOZ - Zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie
świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, zmienione Zarządzeniem Nr 3/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia
04.01.2021 r., Zarządzeniem Nr 62/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7.04.2021 r. (zmienionym Zarządzeniem Nr
64/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9.04.2021 r.), Zarządzeniem Nr 65/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 9.04.2021
r. (zmienionym Zarządzeniem Nr 155/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24.09.2021 r., uchylonym Zarządzeniem Nr
223/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.12.2021 r.), Zarządzeniem Nr 138/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia
2.08.2021 r. ,Zarządzeniem Nr 212/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 21.12.2021 r., Zarządzeniem Nr 7/2022/DSOZ
Prezesa NFZ z dnia 11.01.2022 r.,  Zarządzeniem Nr 175/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.12.2022 r., 
3. Dz. U. z 2016r., poz. 1372 - Rozporządzenie 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.
z 2016r., poz. 1372 z późn. zm.)..
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oraz w: 
1. Dz. U. z  2021r. poz 265 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 6 listipada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz 265)  .

Materiały informacyjne będą dostępne od dnia 02.02.2023 roku w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ, Wrocław, Joannitów 6 w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej
www.nfz-wroclaw.pl.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w  Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ,
Wrocław, Traugutta 55
do dnia 16.02.2023 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Wrocław, Joannitów 6, pok.110

dnia 20.02.2023 roku o godz. 11:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Dolnośląskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-wroclaw.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ  Wrocław, Joannitów 6
dnia 15.03.2023 roku.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania
postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub
zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Dolnośląski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art.
153 i 154 ustawy.

z up. Prezesa NFZ Dyrektor DOW NFZ Łukasz Sendecki

(podpis Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ)

Data ogłoszenia o postępowaniu (Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ: 02.02.2023.

* - niepotrzebne skreślić

** - maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rozumie się jako maksymalna liczba odrębnie ocenianych miejsc udzielania
świadczeń określonych w ofertach, które zostaną wybrane w wyniku postępowania, z wyłączeniem świadczeń opieki kompleksowej/koordynowanej, dla której
należy podać maksymalna liczbę oferentów, z którymi zostaną zawarte umowy o udzielanie świadczeń oraz z wyłączeniem programów lekowych, dla których
należy podać maksymalną liczbę miejsc udzielania świadczeń, które zostaną wybrane w wyniku tego postępowania
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