
 

Strona | 1 

 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji programu 

Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych KLRP-2” 
 

 

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskichogłasza 

otwarty nabórpartnerów do wspólnej realizacji programu „Kompleksowe Leczenie Ran 

Przewlekłych KLRP 2” zwanego dalej Programem. 

 

Program jestrealizowany w ramach środków przeznaczonych przez Śląski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

I. Cel partnerstwa: 

Wspólna realizacja świadczeń dla pacjenta obciążonego raną przewlekłą celem skutecznego 

zamknięcia tej rany.  

Założeniem programu jest wdrożenie skoordynowanej opieki ambulatoryjnej (AOS, POZ) 

i stacjonarnej (szpital) dla pacjentem z raną przewlekłą z wykorzystaniem nowoczesnych 

opartych o EBM(Evidence Based Medicine) metod leczenia i narzędzi teleinformatycznych. 

 

II. Zakres zadań:  

Partner w ramach swoich zadań prowadzi pod nadzorem  Centrum Leczenia Oparzeń (CLO) jako 

Jednostki Referencyjnej (JR) leczenie pacjenta w jednym lub w kilku (w zależności od wskazań 

JR) z podanych poniżej etapów: 

ETAP I A 

ETAP I B 

ETAP I C 

ETAP III 

ETAP IV 

UWAGA:Poszczególne etapy szczegółowo opisane zostały  w Zarządzeniu Prezesa NFZ  

Nr 213/2020/DSOZ załącznik nr 2; 

Wycena dla poszczególnych etapów został określona w Zarządzeniu Prezesa NFZ  

 Nr 213/2020/DSOZ  

Do innych zadań Partnera będzie należało m.in.: 

1. rekrutacji pacjentów i kierowanie na wizytę kwalifikacyjną do JR; 

2. realizacja opracowanego planu leczenia w zakresie świadczeń ambulatoryjnych– 

w porozumieniu z Jednostką Referencyjną; 

3. koordynacja czynności związanych z zapewnieniem konsultacji i leczenia szpitalnego 

w specjalistycznymośrodku zajmującym się leczeniem ran przewlekłych (JR); 

4. objęcie teleopieką zdeklarowanychdo tej usługi pacjentów; 
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5. zapewnienie podczas wizyt ambulatoryjnych/środowiskowych dostępu do specjalistycznych 

opatrunków; 

6. monitorowanie i wspólne z JR zarządzanie procesem leczenia – gromadzenie i 

przetwarzanie danych medycznych, w tym informacji o pacjencie, przebiegu leczenia, 

wynikach badań i obrazu rany poddanej ocenie planimetrycznej przy udziale systemu 

teleinformatycznego kompatybilnego z systemem posiadanym przez JR; 

7. objęcie pacjenta i jego rodziny/opiekunów edukacją w zakresie pielęgnacji rany 

i zapobiegania jej nawrotom; 

8. prowadzenie ankiety oceny rany po każdej wizycie lekarskiej realizowanej przez  lekarza 

POZ Partnera 

UWAGA: Wzór ankiety zgodny z w Zarządzeniu Prezesa NFZ  

                Nr 213/2020/DSOZ załącznik nr 3 

9. zapewnienie transportu sanitarnegopacjentom wymagającym transportu (zakres i 

liczba transportów oraz jego zasady rozliczeni wskazano wZarządzeniu Prezesa 

NFZNr 213/2020/DSOZ; 

10. sprawozdawanie do Płatnika zrealizowanych świadczeńpo zatwierdzeniu tych 

świadczeń przez JR (przedkładanie zestawienia usług); 

UWAGA:Wykonane u pacjenta świadczenia podlegają sprawozdaniu/rozliczeniu tylko  

pozrealizowaniu/zamknięciu całegorealizowanego u tego pacjenta ETAPU. 

11. czynny udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjnych organizowanych przez JR; 

12. niezwłoczne informowanie JR o wystąpieniu problemów/nieprawidłowości podczas 

realizacji świadczeń. 

 

III. Termin wykonania zamówienia i kwota przeznaczona na realizacje zadań w 

Programie. 

 

1. Realizacja Programu planowana jest na okres marzec 2022 – czerwiec 2022 r. 

2. Kwota jaką Ogłaszający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań to: 125 000.00 PLN 

(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

 

IV. Warunki udziału naborze:  

Podmioty uprawnione do składania ofert: o udział w naborze może ubiegać się kandydat  

na partnera będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 711)na 

podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń z dyrektorem śląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Kandydat zobowiązany jest posiadać 

w swoich strukturach minimum jedną komórkę organizacyjną z zakresu: 

- Poradnia specjalistyczna – diabetologia 

- Poradnia specjalistyczna - leczenia chorób naczyń 

- Poradnia specjalistyczna - chirurgia ogólna 

-Podstawowa Opieka Zdrowotna - Porada lekarska lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej 
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- Podstawowa Opieka Zdrowotna - Porada pielęgniarska 

oraz  

spełniać pozostałe warunki realizacji świadczeń określone w Zarządzeniu Prezesa NFZ 

Nr 2013/2020/DSOZ z dnia 31.12.2020.  

Kandydat na partnera musi prowadzić działalność w obszarze usług zdrowotnych i 

posiadać siedzibę, filię, delegaturę, oddziałczy inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu na tereniewojewództwa śląskiego. 

 

V. Dodatkowe wymagania 

 
Partner zobowiązany będzie do posiadania i korzystania w związku z realizacją programu 

zgodnie z warunkami Zarządzenia Nr 213/2020/DSOZ z programu informatycznego 

umożliwiającego: 

1. Wymianę danych medycznych pacjentów objętych programem między JR a Partnerem. 

2. Przeprowadzenie klasyfikacji ran dla każdej wizyty  lekarskiej pacjenta, w oparciu o 

następujące kryteria, zgodne z opisem świadczenia zawartym w załączniku nr 2 do 

Zarządzenia Nr 213/2020/DSOZ: 

a. Oznaczenie rany wg jej koloru (kolorowy system oceny rany), 

b. Klasyfikacja rany zgodnie z systemem PEDIS. 

3. Oznakowanie ścieżki pacjenta w systemie wraz z opcją jej prześledzenia w całym procesie 

leczenia. 

4. Wypełnienie ankiety zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 213/2020/DSOZ. 

5. Akwizycję obrazową schorzenia pacjenta bezpośrednio do jego elektronicznej kartoteki. 

6. Planowanie wizyty pacjenta w elektronicznym kalendarzu z możliwością dokonania 

adnotacji o konkretnym etapie procesu leczniczego. 

7. Logowanie się pacjenta do systemu programu KLRP-2 celem: 

a. dostępu do elektronicznego kalendarza wizyt, 

b. umówienia wizyty w elektronicznym kalendarzu wizyt, 

c. realizacji teleporady z wykorzystaniem kamery internetowej, 

d. zamieszczenia komentarza dotyczącego własnego stanu zdrowia wraz z możliwością 

dodania załącznika w formie zdjęcia schorzenia. 

8. Wykonanie planimetrii zdjęcia schorzenia zapewniającego: 

a. automatycznie obliczać powierzchnię rany, długość rany oraz najdłuższą przekątną 

rany w oparciu o umieszczony w kadrze zdjęcia znacznik referencyjny, 

b. wykonanie nieograniczonej liczby obrysów planimetrycznych powierzchni rany dla 

wybranego zdjęcia, 

c. możliwość dodania komentarza specjalisty do każdej wykonanej planimetrii rany. 

9. Wymianę informacji między Wykonawcy, a Zamawiającym, dotyczącym zaleceń dla 

personelu oraz obserwacji schorzenia pacjenta w procesie leczniczym. 

10. Przekazanie informacji dla pacjenta i dostępnych dla niego w systemie, w formie 

komentarza, w zakresie: 

 a. postępowania ze schorzeniem w warunkach domowych, 

 b. zastosowania przepisanych na wizycie lekarskiej produktów leczniczych. 
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VI. Zawarcie umowy 
 

1. Wybranemu Partnerowi/om Podmiot ogłaszający nabór zaoferuje zawarcie umowy 

partnerskiej, która określi w szczególności: 

- przedmiot porozumienia albo umowy; 

- prawa i obowiązki stron; 

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w Programie; 

- sposób przekazania środków finansowych za zrealizowane świadczenia; 

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron 

z porozumienia lub umowy. 

2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze na partnera. 

 

VII. Oferty składane przez kandydatów na partnera powinny zawierać: 

 

W celu zbadania spełnienia wymogów i kryteriów dostępu Oferent zobowiązany jest złożyć: 

1. Formularz ofertowy  - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na partnera. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

3. Wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez 

właściwego wojewodę. 

4. Oświadczenie o posiadanym potencjale lokalowym, kadrowym i merytorycznym 

określonym dla każdej z posiadanych komórek organizacyjnych zgłaszanych do postępowania 

a wymienionych w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 213/2020/DSOZ z dnia 31.12.2020 – 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na partnera. 

 

VIII. Sposób przygotowania oferty 
 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1do ogłoszeniao naborze 

na partnera) w języku polskim, przekazać osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie 

papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją: 

"Otwarty nabór partnerów do realizacji programu 

 KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH 2 (KLRP-2)” 

oraz zawierającej dane podmiotu ubiegającego się o zamówienie. 

2. Składane oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania  

zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu lub przez osobę posiadającą odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osoby 

upoważnione do reprezentowania podmiotu. 

3. W ramach naboru można złożyć jedną ofertę. 

 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert 

Oferty należy złożyć do dnia 21.02.2022r., do godziny 10:00 w Kancelarii Centrum Leczenia 

Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela, ul. Jana Pawła II 2 Siemianowice Śląskie (III piętro). 
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X. Osoba do kontaktu –   
 

Joanna Ambroziak-Łabuś tel.: 32 735-76-16, mail: joanna.labus@clo.com.pl 

 

XI. Kryteria oceny ofert: 

 

 
Oceniane kryterium 

Zadeklarowane 
wartości 

Liczba 
przyznanych 

punktów 
 
LICZBA ZADEKLAROWANYCHPACJENTÓW 

5 – 10 30  pkt 

powyżej 10 
 

60  pkt 

 
DODATKOWE SPECJALNOŚCI (kryteria 
dodatkowe) 

brak 0 pkt 
 

minimum 1 10 pkt 
 

 

Minimalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 30 pkt 

Maksymalna możliwa  do uzyskania liczba punktów :  100 pkt 

 

XII. Kryteria wyboru:  

 

1. Spośród ocenionych ofertPodmiot ogłaszający nabórdokona wyboru ofert, które 

spełniąwszystkie wymogi formalne i kryteria dostępu oraz uzyskają najwyższą kolejno 

liczbę punktów. 

2. Maksymalna liczba wybranych  partnerów determinowana jest przez kwotę określoną 

w pkt III ust 2. 

 

 

 

 

 

Siemianowice Śląskie, dn. 10.02.2022 r.   


