
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 
NA OKRES: POCZĄWSZY OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 ROKU 

NA CZAS NIEOZNACZONY

KOD POSTĘPOWANIA 16-23-000006/POZ/0113/06
(wersja elektroniczna zapytania ofertowego – do pobrania)

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

SZCZECIN, UL. ARKOŃSKA 45

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

 

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86

 – usług w zakresie opieki zdrowotnej):

 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;

 85141100-0 Usługi świadczone przez położne;

 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki;

 85120000-6 Usługi medyczne i podobne

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

 świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

 świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

1) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrwotnej w Programie profilaktyki raka 

szyjki macicy,

2) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad kobietą 

w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,

 świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania 

i wychowania,

 świadczenia transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,

 koordynacja opieki – zadania koordynatora,

 świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej

na obszarze województwa: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE.

https://szoi.nfz-szczecin.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default


Wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów określa Zarządzenie Nr 124/2022/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie 

warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa 

opieka zdrowotna.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących 

przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540 ze zm.).

Wniosek o zawarcie umowy, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 

w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna. Formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej 

i papierowej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz. 

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie Zachodniopomorskiego 

OW NFZ w Szczecinie, adres: Szczecin, ul. Arkońska 45 w godzinach 8:00-16:00 lub na stronie 

internetowej www.nfz-szczecin.pl od dnia 22 listopada 2022 roku. 

Prawidłowo złożone wnioski o zawarcie umowy bądź rozszerzenia umowy o nowy zakres 

rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia, natomiast umowa/aneks do umowy obowiązują 

od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu zawarcia umowy lub aneksu.

Wnioskujący może złożyć w Zachodniopomorskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący 

danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy 

Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie 

działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania 

świadczeń. 

     

    
                                   Dyrektor

                     Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
      Narodowego Funduszu Zdrowia

Paweł Kurzak

       /Dokument podpisany elektronicznie/

Szczecin, dnia 22 listopada 2022 roku
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