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W odpowiedzi na pismo z dnia 7 ltpca br. pozwalam sobie na zwrócenie Pańskiej uwagi
na złożonośćprocesu zwrcrania kontraktów na świadczeniaopieki zdrowotnej . Zgodnie z Ustawą

z

dnta

o

wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zawarta

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniachopieki zdrowotnej finansowanych ze środkow
publicznych podstawą finansowania ptzez NFZ świadczeń zdrowotnych jest umowa

z

podmiotem wybranym

w

drodze

postępowania konkursowego lub rokowań. Fundusz dokonując wyboru podmiotów do zawarcia

umowy musi kierować

w

się

zasadą równego traktowania oferentów uczestniczących

postępowaniu konkursowym, gwaranĘąc poszanowanie zasad równej konkurencji,

a jednocześnie zapewntc wszystkim
zdrowotnej.

ubezpieczonym równy dostęp

do świadczeńopieki

W praktyce przepisy te powodują że obszaty najakie ogłasza się

konkursowe

nie

postępowania

obejmują mniejszych jednostek podziału administracyjnego

Prowadzonę przez Sląski Oddział Wojewodzki NFZ cieszą się ogromnym

zainteresowanięm

zę strony

niZ

gminy.

i stale nasilającym się

podmiotów działających na rynku usług medycznych

w województwię Śląskim. Odbywa się to w warunkach stałego niedoboru środków finansowych
przeznaczonych na kontrakty zdrowotne. SYuacja ta uniemozliwiłaby optymalne wykorzystanie
środków finansowych, stanowiących przedmiot zamówienia

w poszczególnych

postępowaniach

konkursowych w przypadku ogłoszenia ich w dużych miastach na obszar wchodzących w ich
skład dzielnic. Fundusz nie moze mieć pewności, ze w kazdej dzielnicy znajdzie się podmiot
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Zainteresowany udzielaniem danego zakresu świadczeń, nie moze równiez ogłosić postępowań

tYiko dla tych dzielnic, gdzie świadczenia były wcześniejudzielane, gdyż spotkałoby się to

z zarzutem złamania zasad równego traktowania podmiotów i zapewnienia równej konkurencji
ze stronY tych potencjalnych oferentów, ktorzy działająw dzielnicach pominiętych w ogłoszeniu.

PoPrawnoŚĆ ogłoszenia takiego postępowania zostałaby podwazona

w

następstwie czego

musiałoby ono zostać uniewaznione. Ogłoszenie postępowań konkursowych w sposób, który
skutkuje rozdrobnieniem kontraktów równiez nie jest zasadne, gdyz skutkuje pogorszeniem
rzeczYwtstej dostępności do świadczeń zdrowotnych.W zwięku z powyższymplanowanie przez

Fundusz kontraktowania Świadczeń w na terenie Katowic obejmuje obszar miasta, jako jednolitej
całości.

WsPomniana wcześniejustawa określa równiez kryteria podlegające ocenie podczas

Porównania złożonychofeń i wyboru podmiotów do zaularcia umowy, jaki następuje w ich
oParciu. KrYeria te to: ciągłośó,kompleksowość,dostępnośó, jakośćudzielanych świadczeń,
kwalifikacje Personelu, wyposazenie w sprzęt i aparaturę medyczną na podstawie wewnętrznej
oraz Zęwnętrznej oceny, która moze byĆ potwietdzona ceńyfikatem jakości lub akredytacją cena

i

ltczba oferowanych Świadczeń opieki zdrowotnej. Zasady oceny ofert i wyboru oferentów
do zawarcia umowy zostŃy doprecyzowane w Zarządzeniu Nr 73l2009lDSOZ prezesa NFZ

z

dnia 13,11.2009 r. w Sprawie określeniakryteriów oceny ofert w postępowaniu

zawarcia umowy

o

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(z

w

sprawie

późniejszymi zmianami).

W oParciu o niniejszy akt prawny wybór ofeń w postępowaniu następuje pośród tych, które zajęły
najv,rYŻsze Pozycje w rankingu powstałym z uszeregowania wszystkich uczestniczących

w PostęPowaniu ofeń (z wyjątkiem tych, które nie spełniływymagań) w kolejnościmalejącej
w wyniku punktacji uzyskanej za:

1) jakość- oceniana w szczególności poprzez:

a) kwalifikacje personelu, jego umiejętnoś ci
b) wyposazenie oferenta w sprzęt i aparaturę

c)
d)

orazdoświadczenie,
medyczną

zewnętrzną ocenę jakości,

wyniki kontroli prowadzonej przezNarodowy Fundusz zdrowia;

ż) kompleksowość- oceniana

w szczególności poprzez:

a)

mozliwoŚĆ kompleksowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie,
uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne
i terapeutyczne),

b)

Planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil
leczonych przypadków,

a

c) ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w irrnych rodzajach, zapewniającą łącznie
ciągłośćproce su diagno styc zne go lub terapeu ty czne go ;

d) wymagania formalne;
3) dostępność- oceniana w szczegoIności poprzez:
a) liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy,
b) or ganizację przyjęć świadczeniobiorców,
c) brak barier dla osób niepełnosprawnych;
4) ciągłoŚÓ - oceniana w szczegolności poprz ez ryzyko
pTzez oferenta wymagań, określonych dla zakresu w

5)

jej przerwania w wyniku niespełnienia

dniu złożeniaoferty,

cena-oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez
oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej
PrueZ NarodowY

Fundusz Zdrowiaw danym postępowaniu w sprawie zawarciaumowy.

Pragnę PodkreŚliĆ, że żadne z kryteriów oceny nie odwołuje się do kwestii posiadania
umowY z NFZ w latach poprzednich, co uniemozliwia kierowanie się tą przesłanką przy wyborze
ofert do Zawatcla umowy. Nie ulega wątpliwości, ze staranne przygotowanie ofeńy, która w pełni
Prezentuje Potencjał oferenta jest elementem decydującym

o szansie zawarcia umowy z NFZ
w waruŃach ostrej konkurencji pomiędzy podmiotami opieki zdrowotnej w województwie
śląskim.

z

WYrazam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia w pełni naświetlająkontekst problemów
dostęPem do Świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Katowicach, które

w ocenie Sląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

sprowadzają się głównie do wadliwie

PrzYgotowanYch ofert przez częŚĆ podmiotów zwtązanych dotychczas długoletnią współpracą
z Funduszem, co w istniejącym porządku prawnym uniemozliwiło ich wybór do zawarcia umów
na rok 2011

i lata następne.

Ponizej przedstawiam szczegołowe wyjaśnienia przyczyn niezawarcia kontraktu z SpZLA
w Katowicach,,Moja Przychodnia" w zakresie: neurologii; ginekologii i połoznictwa; okulistyki
i
otolarYngologii w poradniach zlokalizowanych w Katowic ach przy ul ordona
1. Postępowanie

z

12-11-000883/AOSIO2/llO2.1220.00LO2ll

- świadczeniaw

3:

zakresie neurologii

DYrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie art. t39 ust. 2 Ustawy

dnia 27 sierPnia 2004 roku

o

świadczeniach zdrowotnych finansowanych

ze

środków
ogłosił
dnia 20 września2010 r. postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcte
PublicznYch,

umowY

o

udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej

sPecjalistYczna

w

rodzaju ambulatoryjna opieka

W Przedmiotowym zakresie świadczeńna obszarzę powiatu

na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2013 r.

katowickiego

a

W wyzej wymienionym
I453

postępowaniu podano wartośćzamówienia nie większą niz

111, 90 zł. Wartośćrozsttzygnięcia wyniosła 1 453

1 1

1,10

zł. Oferta SPZLA oznaczona nr

6 obejmowała 3 miejsca rea7izacji świadczeń:

Wvróznik

Nazwa iedn. orqanizacvinei

PRZYCHODN|A NR 1
PRZYCHoDNIA NR 13
PRZYCHODNlA NR 3

1

c
2

Adres kom. orqanizacvinei

KAToWlcE, MlcKlEW|CZA
KAToWlcE, oRDoNA 3
KATOW|CE, PCK 1

Oferta zostŃa poddana weryfikacji, zgodnie

z

Stwierdzono, że w części,jaką stanowi wyróznik 3

procedurą

-

9

w

częścijawnej postępowania.

poradnia w Katowicach przy Ordona 3, nie

zostń spełniony lvymóg dotyczących harmonogramów pracy poradni (§ 10 ust. 4 Zarządzenia Nr
62l2009lDSOZ Prezesa NFZ z dnia 2listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków
zawieraniai realizacjt umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna).
Harmonogram pracy poradni wykazany w ofercie:
Dzień
poniedziałek

Godzina od

Godzina do

13:00
15:00

,18:00

Czwańek
Piatek

Zgodnie

z

19.30

09:00

,1

1:30

obowiązującymi wymogami

w tym

zakresie minimalny czas pracy poradni

sPecjalistYcznej powinien spełniać następujące warunki: poradnia specjalistyczna czynna nie
krócej niż trzy tazy w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu

wgodzinach przedpołudniowych

w przedziale

czasowym między godz. 7.30-14,00 oTaz co

najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych

w

przedziale czasowym miedzy godz.

l4.00-20.00.

Harmonogram pracy komórki określonyw ofercie

warunków.

W związku Z

Świadczeń: wYróznik 3

nie spełnia tych

powyższym oferta została częściowo odrzucona

-

-

wymaganych

miejsce realizacji

poradnia w Katowlcach przy Ordona 3. oferent został powiadomiony

o tYm fakcie stosownym pismem wtaz z wyjaśnieniami przyczyn odrzucenia oferty w części
dot.

wYrÓznika 3. W dniu 02.11.2010 r. oferent złożyłprotest przeciwko częściowemu odrzuceniu
oferty, ktory komisja

w dniu

03.1 1.2010 r. oddaliła, jakobezzasadny.

Oferta została przyjęta do częściniejawnej postępowania w ,,części" tzn. z dwoma
miejscami udzielania Świadczeń: wyróznik l - Katowice, Micki ewicza 9 i wyróżnik 2 _

Katowice, PCK

1,

Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferentów w kolejnościzgodnej

z

uzyskaną

PozYcjąw rankingu końcowym do wyczerpaniałącznej liczby planowanych do zakupu świadczeń
lub wartoŚci zamówienia określonych w ogłoszeniu. Ranking końcowy ofert dokonuje się w

sPosób zautomatYzowany P:ZęZ system informatyczny

w

oparciu

o kryteria

zawarte

a
w Zarządzeniu nr 73l2009lDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
l3 listoPada 2009 roku w sprawie określenia kry,teriów oceny ofeń w postępowaniu
w sPrawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także dane
Przedstawione przez Oferenta w formularzu ofertowym. Ranking końcowy

z

przedmtotowego

postępowania obejmował 43 miejsca realizacji świadczeń.

OfeńY zostały uszeregowane w kolejnościwynikającej z łącznĄ ltczby puŃtów oceny.
Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją
w raŃingu końcowym do wyczerpania łącznej ltczby planowanych do zakupu świadczeń |ub
wartoŚci zamówienia okreŚlonego w ogłoszeniu. Określona w ogłoszeniu wartośćzamówienia
pozwoliła na wybór 40 ofert

Miejsca udzielania świadczeń objęte ofertą skarzącego uplasowały się na następujących
pozycjach w rankingu końcowym:

Oferta
wYbranY
oferta

w

- zaj*

częŚci, którą stanowił wyróznik

I

została wybrana, wyróznik

2

nte zostń

ostatnie miejsce w rankingu. Dodam, ze ostania wybrana do zawarcia umowy

zpozycji 40 uzyskaŁa ocenę 40,32I pkt.

2. PostęPowanie

- 12-11-001047lAOSl02/1/i- świadczęniawzakresie połoznictwa i ginekologii

wraz Z zakresem skojarzonym: pobranie materiału z szyjki macicy

do

przesiewowego badania

cytologicznego

z

DYrektor Sląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie art, l39 ust. 2 Ustawy
dnia 27 sierPnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków

PublicznYch, ogłosiłdnia 20 września2010 r. postępowanie konkursowe poprzedzające za,warcie

umowY

o

udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej

sPecjalistYczna

w

w

rodzaju ambulatoryjna opieka

przedmiotowym zakresie świadczeńna obszarzę powiatu katowickiego

na okres od dnia 01.01 .2011 r. do dnia 3I.12.20|3 r.

W wYŻej wYmienionym

postępowaniu podano warlośćzamówienia nie większą niż
ż 579 826,60 zł. Wartośćrozstrzygnięcia wynio słaż579 82I,79 zł

,

SPZLA oznaczonanr

Ofęrta
Wyróznik

7 obejmowała 3 miejsca realizacji świadczeń:

Nazwa iedn, oroanizacvinei

Adres kom. oroanizacvinei

PRZYCHoDNlA NR

KATOW|CE, MlcKl EWl CZA 9

1

PRZYCHoDNIA NR

PRZYCHoDNlA NR

2

1

,13

KATOW|CE, oRDoNA

3

KAToWlcE, PCK

Oferta została poddana weryfikacji, zgodnie
Stwierdzono,

żę w części,juką

z

1

procedurą

stanowi wyróznik

3

1-

w częścijawnej
poradnia

w

postępowania.

Katowicach przy

ul, Mickiewicza 9 nie został spełniony lvymóg dotyczących harmonogramów pracy poradni (§ 10

ust.

4

Zarządzenia

Nr 6żl2009lDSOZ Prezesa NFZ z

okreŚlenia warunków zawierania

i

dnia 2listopada 2009 r.

w

sprawie

realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka

specjalistyczna).
Harmonogram pracy poradni wykazany w ofercie:
Dzień

Godzina od

Wtorek

08:00
'l3:00

poniedziałek

środa
Czwańek
Piatek

z

Zgodnte

08:00
13:00

08:00

Godzina do
'10:00

18:00
10:00
15:00
10:00

obowięującymi wymogami

w tym

zakresie minimalny czas pracy poradni

sPecjalistYcznej powinien spełniaó następujące warunki: poradnia specjalistyczna czynna nie

krócej niż trzy Iazy w tygodniu po

4

godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu

w przedzia\e czasowym między godz. 7.30-14.00 oraz co
raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w przedziale czasowym miedzy godz.

w godzinach przedpołudniowych

najmniej

14.00-20.00.

Harmonogram pracy komórki określonyw ofercie nie spełnia tych wymaganych

warunków.

W związku z powyższym oferta została częściowoodrzucona

- w części,jaką stanowi

wYróznik 1. Oferent został powiadomiony o tym fakcie stosownym pismem wTaz z wyjaśnieniami
PrZYcZYn odrzucenia oferty w częŚci dot. wyróznika 1. W dniu 26.10.2010 r. oferent złożyłprotest
przeciwko częŚciowemu odrzuceniu oferty, który komisja

w

dniu27.I0.2010 r. oddaliła, jako

bezzasadny,

Ofeńa zostńa przyjęta do częściniejawnej postępowania w ,,części" tzn. z dwoma
miejscami udzięlania Świadczeń: wyróznik 3 - Katowice, ordona 3 i wyróżntk2 _ Katowice,
PCK 1,

a

Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferentów w kolejnościzgodnej z uzyskaną
PozYcjąw raŃingu końcowym do wyczerpaniałącznej liczby planowanych do zakupu świadczeń

lub wartoŚci zamowienia określonych w ogłoszeniu. Ranking końcowy ofert dokonuje się
w sPosób zautomatYzowany przez system informatyczny w oparciu o kryteria zawartę

w

zarządzeniu

ff

73l2009lDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnta
13 listoPada 2009 roku w sprawie określeniakrYeriów oceny ofert w postępowaniu

w

sPrawie zawarcia umowy

o

udzielanię świadczeń opieki zdrowotnej,

Przedstawionę ptzez Oferenta w formularzu ofertowym, Ranking końcowy

z

a

takżę dane

przedmiotowego

postępowania obejmował 42 miejsca realizacji świadczeń

Miejsca udzielania świadczeń objęte ofertą skarzącego uplasowały się na następujących
pozycjach w rankingu końcowym:
ofeńa
Nazwa jedn.

Wvróżnik

orqanizacvinei

Adres kom.
oroanizacvinei

PRZYCHODNlA NR

KAToWlcE,

13

3

PRZYCHODNlA NR
,l3

oRDoNA

3

KAToWlcE,

oRDoNA

3

łączna
liczba pkt

Liczba

Cena

5000

8.20 zł

41 000,00 zł

100

8.20 zł

820,00 zł
65 600,00 zł

Wartośc

PRZYCHoDNlA NR

3

KAToWlcE, PcK

1

8000

8,20 zł

PRzYcHoDNlA NR

3

MToWlcE, PcK

1

150

8,2O zł

Oferta w częŚci, którą stanowił wyróznik

2

1 230,00

zostaŁa wybrana,

zł

ocenV

pozycja w
rankinqu

44,615

2a

64,1 66

4ą

a wyróznik 3 nie został

wYbranY. OkreŚlona w ogłoszeniu wartośó zamówienia pozwoliła na wybór

32 ofęrt- ostatnia

wybrana oferta z pozycji 32 uzyskała 5I,346 pkt. oceny łącznej.

3.

Postępowanie

-

I2-|1-000996/Aosl}zlll02.1600.001.02l1 świadczenia w zakresie

okulistyki.

z

DYrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie art. 139 ust. 2 Ustawy
dnia 27 sierPnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków

PublicznYch, ogłosiłdnia20 września 2010 r. postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie

umowY

o

udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej

sPecjalistYczna
na

w

w

rodzaju ambulatoryjna opieka

Przedmiotowym zakresie świadczeńna obszarzę powiatu katowickiego
okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 3I.I2.20I3 r.

W

wYzej wYmienionym postępowaniu podano wartośćzamówienia nie większą niż
5 663 510,40 zł. Wartośó rczstrzygnięcia wyniosła 5 663 509,00 zł.

a

Oferta

SPZLA oznaczonarrr

Wyrómik

Nazwa jedn.
organizacyjnej

i

PRZYCHODNIA NR

Adręs kom. organizacyjnej

KAToWICE,
MICKIEWICZA

1

PRZYCHODNIA NR
l3
PRZYCHODNIA NR 3

3
2

10 obejmowała 3 miejsca rea7tzacji świadczeń:

9

KATOWICE, oRDoNA

3

KATOWICE, PCK l

Oferta została poddana weryfikacji, zgodnie z procedurą w częścijawnej postępowania

i została zakwalifikowana do częściniejawnej, jako spełniająca wszystkie wymagania.
Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną
PozYcjąw rankingu końcowym do wyczerp ania łącznej ticzby planowanych do zakupu świadczeń
lub wartoŚci zamówienia określonych w ogłoszeniu. Ranking końcowy ofert dokonuje się

w
w

sPosób zautomatyzowany przez system informatyczny w oparciu o kryteria zawarte
zarządzeniu ff 13/2009|DSOZ Prezęsa Narodowego Funduszu Zdtowia z dnia

13 listoPada ż009 roku w sprawie określenia krlteriów oceny ofert w postępowaniu
w sPrawie zawatcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także dane
Przedstawione Przez Oferenta w formularzu ofertowym. Ranking końcowy

z

przedmiotowego

postępowania obejmował 48 miejsc rea7izacji świadczeń

Miejsca udzielania świadczeń objęte ofertą skarzącego uplasowały się na następujących
pozycjach w rankingu końcowym:
oferta
Nazwa jedn.

Wvróżnik

oroanizacvinei

J

PRZYCHODNIA
NR1
PRZYCHODNIA
NR 13
PRZYCHODNIA
NR3

2

Adres kom.
oroanizacvinei

KAToWICE,
MICKIEWICZA
KAToWICE,
oRDoNA 3

Liczba
9

KATOWICE, PCK

1

Cena

8,20 zł

7500

8,20 zł

5000

8,20

l

rankinou

44,I6

42

500,00 zł

34,469

48

l23 000,00 zł

4I,584

44

Wartość

25500

z1

pozycja

łączna
liczba pkt
ocenv

209 100,00 zł

6l

393 600,00 zł

Oferta

w częŚci wYróżnik 7 oraz wyróznik 2

a wYróznik 3 nie został wybrany

-

zostały wybrane

do

zawarci,a umowy,

ostatnia pozycjaw rankingu. Waftośćogłoszenia pozwoliła na

wybór do zawarcia umowy 45 ofeń.

4.

Postępowanie

otolaryngologii

-

I2-I1-001017lAoslozlIl02.1610.001.0211

śwtadczęniaz zakresu

a

z

DYrektor Sląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie art. 139 ust. 2 Ustawy

dnia

27 sierpnia 2004 roku o

świadczeniach zdrowotnych finansowanych

ze

środków

PublicznYch, ogłosił dnia 20 września 2010 r. postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie

umowY

o

udzielanie Świadczeń opieki zdrowotnej

sPecjalistyczna

w

w

rodzaju ambulatoryjna opieka

przedmiotowym zakresie świadczeń na obszarzę powiatu katowickiego

na okres od dnia 01.01.2011 r, do dnia 3I.|2.2OI3 r.

W wyżej wymienionym
1

postępowaniu podano wartośćzamówienia nie większą niź

242 29I,80 zł. Warto ścrozstrzygnięcia wyniosła I 242 285,95 zł

Oferta SPZLA oz,naczonanr 6 obejmowała 3 miejsca realtzacji świadczeń:
Wvróznik

Nazwa iedn. orqanizacvinei

PRZYoHoDN|A NR

1

1

PRZYCHODN|A NR 13

J
Ą

PRZYCHODNlA NR

3

Adres kom. orqanizacvinei

KAToWlcE, MlcKl EWl czA
KAToWlcE, oRDoNA
KAToWlcE, PcK

9

3

1

Ofeńa została poddana weryfikacji, zgodnie z procedurą w częścijawnej postępowania,
a następnie

w całościprzyjęta do dalszej częścipostępowania.

Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferentów w kolejnościzgodnej

z

uzyskaną

PozYcjąw rankingu końcowym do wyczerpaniałącznej ltczby planowanych do zakupu świadczeń
lub wańoŚci zamówienia określonych w ogłoszeniu. Ranking końcowy ofert dokonuje się w

sPosób zautomatyzowany przez system informatyczny w oparciu o kryteria zawarte
W zarządzeniu ff 73|2009DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
13 listoPada 2009 roku w sprawie określeniakryteriów oceny ofert w postępowaniu
w sPrawie zavłarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także dane
Przedstawionę ptzęz Oferenta w formularzu ofertowym. Ranking końcowy

z

przedmiotowego

postępowania obejmował 4I miejsca realizacji świadczeń.
Oferta w częŚci, którą stanowił wyroznik

I zostńa wybrana,

a

wyrózniki ż i 3 nie zostały

wYbrane. OkreŚlona w ogłoszeniu wartośćzamówienia pozwoliła na wybór

23 ofert_ ostatnia

wybrana oferta zpozycji23 uzyskała 60,081 pkt oceny Łącznej,

W ocenie Sląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłoszenie dodatkowych postępowań
konkursowych w przedmioto!\ych zakresach świadczeńnie jest uzasadnione, zważywszy na
wYsoki Poziom dostępnoŚci do usług medycznych na terenie Katowic w stosunku do reszty
województwa:

a

Liczba porad ginekologicznych przypadającana

10 tys.

mieszkańców:

I

l

l

2o0o,oo

,''**_-

]

]

t5o0,o0 i,****-,
:
:

]_o00.oo

500.00
o,o0
województr,vo śląskic

Liczba porad otolaryngologicznych przypadająca na 10 tys. mieszkańców:

T-

wojcv.,ództwo śląskie

Liczbaporad neurologicznych ptzypadająca na 10 tys. mieszkańców:
1400,00

r
]

12uO.u0

1o0o,o0

]

i

i. - --

80o.00
6oo,oo
40o.00
200,o0

K.rtowice

L iczba porad okulisĘcznych

wojcwóclztwo ćll1skio

a

joo3,3o
.15o3,c0
!łOOD,D0

35oc,30
30oc,D0

ż5oJ,30
20o],c0
15oJ,Jo
100c.D0

5o0,J0
D,oo

I

1

KatOWice

WojewództWo ślEskie

]
]

1

_j

Zabezpteczenie dostępu

do

świadczeń pozostawiam

do Pańskiej oceny,

jednocześnie by miał Pan również na uwadze fakt, że Fundusz musi dązyc

do

prosząc

zapewnienia

równego dostępu do świadczęń zdrowotnych wszystkim mieszkańcom wojewó dńwa, również
tYm, którzy zamieszkuj ą na obszarach mniej zutbanizowanych niz miasta aglomeracj i śląskiej

.

Ponadto pragnę zasygnaltzować, żę w dzięInicy Koszutka w 2011 roku w poszczególnych

zake s ach świadczeń p orad udziel

aj

ą następuj ące zakłady :

dzięlnica

zakres świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca

Koszutka

śWIADCZENlA W ZAKRESlE

NlEPUBLlCZNY ZAKŁAD OPlEKI ZDROWOTNEJ
PRZYCHODNIA AGMED

Katowlce MORC|NKA 15-17

Koszutka

śWIADCZENIA W ZAKREslE

0TOLARYNGOLoGll

GORN|CZY ZESPOL LECZN|CTWA
AMBULATORYJNEGO W MTOWICACH
FUNDACJI UN|A BRACM

Koszutka

śWlADCZEN|A W ZAKREslE
POŁOżNICTWA l GlNEKoLocll

NlEPUBLloZNY ZoZ GRUPoWA PRAKrYM
LEMRZY RoDZlNNYcH EWANiMED s.C,

KAToWlcE MlsJoNARZY

0ToLARYNGoLoGll

Katowice

KońanĘo

oBLATÓW MN

79

21

Koszutka

śwlłoczerutł w złxRtslr
NEURoLoGll

INTER-MED. s.c,

Katowice ul. Grabowa 32

Koszutka

śwlloczrulw zRxRrsle

Niepubliczny Zakład 0pieki Zdrowotnej GERMEN

MToWlcE KS.MRD. STEF,

Koszutka

NEUROLoGll

śwlRoczruR w znxRpste
NEURoLoGll

Sp. z o.o.

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Spółki z o.o, MED|SANA

WYSZYŃsKlEGo

4

Katowice ks. kard,
Wyszyńskiego 4

Koszutka

śWlADCZEN|A W ZAKRESlE
NEUROLOGIl

NlEPUBLlczNY ZAKŁAD oPlEKl ZDRoWoTNEJ
PRZYCHODNlA AGMED

Katowice MORC|NM 15-17

Koszutka

śWlADCZENlA W ZAKRESlE
NEUROLOGll

NIEPUBLlCZNY ZoZ GRUPOWA PRAKTYM
LEKARZY RoDZlNNYcH EWAN|VED S.c,

MToWlcE MlSJoNARZY

lNTER-MED, s,c,

Katowice uL Grabowa 32

NlEPUBLlcZNY ZAKŁAD oPlEKl ZDRoWoTNEJ
PRZYCHODNlA AGMED

Katowice MORC|NM 15-17

Koszutka

śWlADCZENlA W ZAKRESlE

Koszutka

śW|ADcZENlA W zAKRESlE

Koszutka

śWlADCZENlA W ZAKRESlE

oKULlsTYKl

oKULlSTYKl

oKULlsTYKl

GoRNIczY ZEsPÓł_

oBLATÓW MN

21

lrcztitcrwł

AMBULATORYJNEGO W MTOWlCACH
FUNDACJ| UNlA BRACKA

Katowice Końantego 79

Wieloletnie doświadczenia pokazują że niezwykle trudno jest doprowadzió do stanu,
w którYm nakłady finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych osiągną poziom optymalny,
a

wYkonanie Świadczeń nie będzie ptzekraczać wartości zawartychkontraktów.

Reasumując

-

niezadowolenie mieszkańców Katowic

nie

zawszę wynika

mozliwoŚci uzyskania świadczenia zdrowotnego na terenie miasta, Iecz

z

z

braku

braku możliwości

uzYskania Świadczenia w konkretnym zal<ładzie opieki zdrowotnej lub u konkretnego |ękarza.

Zpoważantem
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