
 
 

Warszawa, 21.06.2022 r. 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT  

NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE 

 

 

 

        Warszawa- Łódź 

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. ul. Żelazna 90; 01-004 Warszawa, działając na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 i 

568), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1373 z późn. zm.) oraz na podstawie szczegółowych 

warunków konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, jako 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na:  

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych w ramach 

współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji 

poporodowej w makroregionie centralnym”. 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Program w zakresie edukacji i profilaktyki 

depresji poporodowej w makroregionie centralnym”, nr POWR.05.01.00-00-0017/18-00 

w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia,  

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne,  

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

 

Ogłoszenie jest opublikowane na stronie internetowej https://www.szpitalzelazna.pl oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej BIP pod adresem https://szpitalzelazna.nowybip.pl.  

https://www.szpitalzelazna.pl/
https://szpitalzelazna.nowybip.pl/
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I  Informacje ogólne 

1.  Udzielający zamówienia 

Nazwa: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. (dalej CMŻ) 

Adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa 

Telefon: 22 25 59 800 

Fax: 22 25 59 913 

NIP: 527-01-04-746 

REGON: 012103423 

KRS: 0000445779 

 

2. Osoba upoważniona do kontaktów  

dr Dorota Sys 

e-mail: d.sys@szpitalzelazna.pl 

tel. 22 25 59 918 

 

3. Cel konkursu 

Celem konkursu jest nawiązanie współpracy z psychologami z województwa 

mazowieckiego i łódzkiego w zakresie prowadzenia konsultacji psychologicznych. Działania te 

stanowią element wdrożenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program w zakresie edukacji  

i profilaktyki depresji poporodowej”. 

 

4. Cel i założenia projektu 

4.1 Głównym celem projektu jest wdrożenie Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji 

poporodowej, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat depresji 

poporodowej poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, a także wzrost odsetka kobiet  

z wcześnie wykrytą depresją poporodową na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego. 

 

4.2 Cel projektu zrealizowany zostanie poprzez: 

1) działania edukacyjno-szkoleniowe prowadzone wśród personelu medycznego POZ  

w zakresie wczesnej identyfikacji depresji poporodowej oraz stosowania formularza 

Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej; 

2) akcje edukacyjno-informacyjne wśród ogółu społeczeństwa (szczególnie wśród kobiet 

będących w okresie okołoporodowym, tj. w ciąży i do roku po urodzeniu dziecka oraz ich 
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otoczenia społecznego; z wyłączeniem kobiet, których ciąża zakończyła się 

niepowodzeniem położniczym); 

3) badania przesiewowe prowadzone wśród grupy docelowej (z wyłączeniem kobiet jak 

wyżej); 

4) zwiększenie dostępności do konsultacji psychologicznych wśród kobiet z podejrzeniem 

depresji poporodowej. 

 

4.3 Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez 

wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie depresji poporodowej, który dotyczy osób  

w wieku aktywności zawodowej i wpływa negatywnie na zasoby pracy, gdyż odbiorcami projektu 

są kobiety będące w wieku najwyższej aktywności zawodowej. Wcześnie wykryta depresja 

poporodowa oraz udzielone w ramach programu wsparcie pozwoli ograniczyć negatywny wpływ 

tej jednostki chorobowej na zasoby pracy. 

 Ponadto będzie to projekt wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym 

ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej w celu przeciwdziałania zjawisku 

fragmentacji opieki nad pacjentem. Celem projektu jest również promowanie trwałego i wysokiej 

jakości zatrudnienia poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego dzięki uczestnictwu 

w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu. 

4.4 Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.09.2023 r. 

 

     II  Przedmiot zamówienia 

 

5. Opis przedmiotu konkursu 

5.1 Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji psychologicznych  

w ramach współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji 

poporodowej w makroregionie centralnym, udzielane w poszczególnych lokalizacjach 

stanowiących odrębne części przedmiotu zamówienia. 

5.2 Poprzez zawarcie umowy w wyniku niniejszego konkursu, Przyjmujący zamówienie, z którym 

zostanie zawarta umowa, zobowiązuje się do przeprowadzania konsultacji psychologicznych w 

danej lokalizacji, stanowiącej odrębną część przedmiotu zamówienia.  

5.3 Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części. 

Każdy z następujących obszarów, na których prowadzone będą świadczenia zdrowotne, 

stanowi odrębną część:  
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część Miasto / powiat 

1 m. st. Warszawa 

2 Powiat. Warszawski Zachodni 

3 Łódź 

 

Udzielający zamówienia dopuszcza składanie przez jednego Przyjmującego zamówienie ofert 

częściowych, co oznacza dopuszczenie złożenia jednej oferty na daną część lub kilku ofert na różne 

części zamówienia, ale zawsze tylko jednej oferty na daną część. 

 

6. Zakres świadczeń zdrowotnych  

6.1 Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez psychologa, w każdej z części zamówienia 

obejmuje: 

1) przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych u pacjentek, u których 

stwierdzono konieczność odbycia konsultacji na podstawie wypełnionego formularza 

Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (wypełnienie formularza ESDP nastąpi  

z pomocą położnej / pielęgniarki podczas wizyt patronażowych lub samodzielnie przez 

pacjentkę na stronie internetowej projektu); 

2) liczba konsultacji jest zależna od liczby pacjentek, które zgłoszą się do odbycia konsultacji 

i wybiorą daną lokalizację lub konsultanta. Maksymalna liczba konsultacji łącznie  

we wszystkich lokalizacjach nie przekroczy 2200; 

3) czas trwania pojedynczej konsultacji wynosi około 45 minut; 

4) psycholog będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z całkowitym 

poszanowaniem praw pacjenta oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

5) psycholog będzie zobowiązany zapoznać się z Programem Polityki Zdrowotnej pn. 

„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej” oraz prowadzić 

dokumentację medyczną (indywidualne karty pacjenta, oświadczenia pacjenta itd.) według 

instrukcji dostarczonej przez CMŻ; 

6) CMŻ zapewni i wskaże miejsce do odbywania konsultacji, jednocześnie dopuszcza 

możliwość przeprowadzenia konsultacji w innym miejscu dogodnym dla konsultanta, pod 

warunkiem, że odbywać się będą w podmiocie leczniczym.  

7) Świadczenia zdrowotne będą miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego oraz 

łódzkiego (w poszczególnych miejscowościach/dzielnicach odpowiednio dla danej części 

zamówienia). 
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8) CMŻ zapewni rejestrację pacjentek na konsultacje psychologiczne; 

9) CMŻ przekaże informacje dotyczące dokonanych rejestracji na konsultacje psychologiczne 

nie później niż 5 dni przed terminem zaplanowanych konsultacji, zgodnie  

z dyspozycyjnością wskazaną przez Oferenta; 

10) Z tytułu przeprowadzonej jednostkowej, indywidualnej konsultacji psychologicznej, 

psycholog otrzyma wynagrodzenie w wysokości 98,00 zł brutto za pojedynczą 

konsultację trwającą ok. 45 minut, według stawki jednostkowej określonej dla świadczenia 

zdrowotnego, które będzie udzielane w ramach wdrażania Programu w zakresie edukacji  

i profilaktyki depresji poporodowej współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

7. Termin wykonania 

Realizacja zamówienia odbędzie się w okresie od daty podpisania umowy do 30.09.2023 r. 

 

III Szczegółowe informacje 

 

8. Warunki udzielania świadczeń  

8.1 Przyjmujący zamówienie zapewnia, że psycholog udzielający świadczeń zdrowotnych  

w zakresie konsultacji psychologicznej, wykonywanych dla pacjentek uczestniczących w Projekcie 

musi spełniać następujące kryteria (minimalne): 

1) posiada minimum tytuł magistra z psychologii, 

2) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy z pacjentem 

 

9. Kryteria oceny ofert 

Wykształcenie [X] 

Psychologa  

Doświadczenie psychologa w 

pracy z pacjentem [Y] 

Dyspozycyjność czasowa 

psychologa [Z] 

 

 

▪ Wyższe magisterskie – 0 pkt 

▪ Wyższe ponad magisterskie 

– 10 pkt 

 

 

▪ 2 lata – 2 pkt 

▪ więcej niż 2 lata do 5 lat – 5 pkt 

▪ więcej niż 5 lat – 10 pkt 

Dostępność świadczenia 

usług  

w dni powszedni 

▪ 3 dni w tygodniu w dni 

powszednie – 2 pkt 

▪ 4 dni w tygodniu w dni 

powszednie – 5 pkt 
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▪ 5 dni w tygodniu w dni 

powszednie – 10 pkt 

 

Dostępność świadczenia 

usług  

w soboty 

▪ niedostępne – 0 pkt 

▪ dostępne – 10 pkt 

 

Czas świadczenia usług 

▪ Świadczenie usług do 3 

godzin dziennie – 2 pkt 

▪ Świadczenie usług do 5 

godzin dziennie – 5 pkt 

▪ Świadczenie usług do 8 

godzin dziennie – 10 pkt 

 

 

Waga poszczególnych kryteriów: 

Wykształcenie – 10% 

Doświadczenia pracy z pacjentem – 50% 

Dyspozycyjność czasowa (suma punktów ze wszystkich podkategorii) – 40% 

Maksymalna suma punktów: 18 punktów 

 

Sposób obliczania punktów: 

Suma punktów = X * 0,1 + Y * 0,5 + Z * 0,4   

 

Jako najkorzystniejszą Udzielający zamówienia wybierze ofertę z największą liczbą punktów. 

W przypadku zaoferowania więcej, niż jednego psychologa w danej części, Udzielający zamówienie 

do kryteriów oceny ofert określonych powyżej przyjmie średnią wartość w danym kryterium.  

 

10. Sposób przygotowania oferty 

10.1 Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty wraz z oświadczeniem o 

spełnianiu warunków (stanowiący Załącznik nr 1)ZDokumenty, o których mowa powyżej, 

powinny być złożone w oryginałach podpisanych przez osobę składającą ofertę - w 
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przypadku osoby fizycznej prowadzącej prywatną praktykę psychologiczną albo przez 

upoważnioną do reprezentacji Przyjmującego zamówienie. 

10.2  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do zażądania przedłożenia dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymogów dotyczących warunków, jakie muszą spełniać osoby, 

które będą udzielać świadczeń zdrowotnych tj. dyplomu ukończenia studiów lub uzyskania 

stopnia naukowego oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie pracy z pacjentem. 

 

11. Miejsce i termin złożenia oferty 

11.1 Termin składania ofert: 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia konkursu. 

11.2 Oferty należy złożyć:  

pisemnie – osobiście w godzinach pracy Sekretariatu, tj. w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi 

oferenta oraz sformułowaniem „Oferta – konkurs na psychologów do projektu „Program  

w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” na adres: ul. Żelazna 90, 

01-004 Warszawa. 

 

12. Miejsce i termin otwarcia ofert: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Żelaznej 90; 01-004 Warszawa; Pełnomocnik ds. Rozwoju Kadr; data 

05.07.2022.; godzina 10.00 

 

13. Dodatkowe założenia dotyczące naboru 

13.1 CMŻ wybierze maksymalnie 3 Przyjmujących zamówienie do udzielania konsultacji  

w ramach Projektu. CMŻ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz prawo do 

przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

13.2  Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków dotyczących udzielania 

świadczeń zdrowotnych,  współpracy z CMŻ oraz zaakceptowaniem sposobu współpracy 

określonego w Programie Polityki Zdrowotnej pn. „Program w zakresie edukacji i profilaktyki 

depresji poporodowej” oraz umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

konsultacji psychologicznej w ramach współpracy dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i 

profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”, której wzór stanowi 

załącznik nr 2. 

13.3 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

13.4 Odrzucenie oferty. Udzielający zamówienia informuje, iż odrzuci ofertę w szczególności: 

a) złożoną przez świadczeniodawcę po terminie; 

b) zawierającą nieprawdziwe informacje; 
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c) jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej 

dyspozycyjności czasowej; 

d) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

e) jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną; 

 

13.4 Środki odwoławcze 

a) W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy na 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. 

b) Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści 

protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 

c) Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania  

i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu 

wymaga uzasadnienia. 

d) Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  

e) Środki odwoławcze nie przysługują na: 

• wybór trybu postępowania; 

• niedokonanie wyboru świadczeniodawcy; 

• unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

 

 

14. Klauzula dotycząca RODO 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (01-004) przy ul. Żelaznej 90. Klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 

https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/.  

 

 

https://www.szpitalzelazna.pl/rodo-2/

