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1. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE (zwany dalej: „ZAMAWIAJĄCYM”)

Szpital  Neuropsychiatryczny im.  Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2

Tel.:  (81)  7443061,  fax:  (81)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  
KRS 0000004020

Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez przyjmującego zamówienie (zwanego dalej: 
„Oferentem”lub „Wykonawcą”) usług w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom 
w  Poradni  Psychologicznej  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego
w Lublinie.

2.2. Do przyjmującego zamówienie będzie należało udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w 
szczególności poprzez:

1. udzielanie  porad  psychologicznych,  porad  psychologicznych  diagnostycznych,  sesji 
psychoterapii  indywidualnej,  sesji  psychoterapii  rodzinnej,  sesji  wsparcia 
psychospołecznego pacjentom zgłaszającym się do poradni  psychologicznej,  zgodnie ze 
skierowaniem i posiadanymi uprawnieniami i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia 

2. wykonywanie innych czynności zaleconych przez Udzielającego Zamówienia lub też 
wynikających z procedur obowiązujących u Udzielającego Zamówienie bądź zasad 
udzielania świadczeń zdrowotnych określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2.3. Do zadań realizującego świadczenie należeć będzie m.in.:
1. prowadzenie dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach 

leczniczych,  zgodnie  z  ogólnie  obowiązującymi  przepisami  i  regulacjami 
wewnątrzzakładowymi,

2. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia  1994 roku o ochronie  zdrowia 
psychicznego  (t.j.  Dz.U.  2011  nr  231,  poz.  1375  z  późn.  zm)  oraz  aktów 
wykonawczych do ustawy, zasad tajemnicy zawodowej i obowiązków określonych w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 
nr 101, poz. 926 z późn. zm)

2.4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie przy realizacji świadczeń do ścisłej współpracy 
z lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem Udzielającego Zamówienie.

2.5.  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  ścisłego  respektowania  harmonogram 
udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  stanowiącego  załącznik  do  oferty.  Wszelkie  zmiany  w 
harmonogramie wymagają  zatwierdzenia przez Udzielającego Zamówienie.

2.6.  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  z 
zachowaniem  należytej  staranności,  zgodnie ze wskazaniami aktualnej  wiedzy  oraz zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przestrzegania praw 
pacjenta i  realizacji  obowiązków  względem pacjenta i  członków jego rodziny lub innych osób 
upoważnionych.
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Obowiązek określony powyżej dotyczy w szczególności respektowania praw pacjenta do:
1. rzetelnej  informacji  o  celach  i  zakresie  oddziaływań  terapeutycznych  oraz 

zasadniczych  sposobach  postępowania,  proponowanych  metodach  terapeutycznych, 
prognozach  terapii,  ewentualnym  ryzyku  związanym  ze  stosowanymi  metodami 
terapeutycznymi oraz o istniejących metodach alternatywnych,

2. ochrony danych o stanie zdrowia.

2.7.  Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do  respektowania  wszystkich 
wewnątrzzakładowych  regulacji  prawnych  odnoszących  się  do  organizacji  i  porządku 
udzielania świadczeń zdrowotnych tj. instrukcji, regulaminów oraz procedur.
Obowiązkiem Przyjmującego Zamówienie  będzie  powiadomienie  Udzielającego Zamówienia  o 
każdym  przypadku skargi pacjenta,  zarzutach karnych, roszczeniach cywilnoprawnych oraz o 
postępowaniu  dotyczącym jego  odpowiedzialności  zawodowej  w  zakresie  świadczonych  przez 
niego usług medycznych.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM)

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty,  które posiadają niezbędną wiedzę,  
doświadczenie  oraz odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe,  zgodnie  z  przepisami  prawa  i 
wymogami  w tym zakresie,  lub  dysponują  osobami  spełniającymi  te  wymagania.  Minimalne 
kwalifikacje osób realizujących świadczenia będące przedmiotem niniejszego konkursu: 

Osoba, która spełnia łącznie co najmniej następujące warunki: 

a) posiada dyplom lekarza  lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji 
albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie 
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U.  Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) 

b)  posiada  status  osoby uczestniczącej  co  najmniej  dwa  lata  w  podyplomowym szkoleniu  w 
zakresie  oddziaływań  psychoterapeutycznych  mających  zastosowanie  w  leczeniu  zaburzeń 
zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą 
terapii psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej  
1200 godzin albo przed 2007 rokiem ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań 
psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu 
określonym  w  programie  tego  szkolenia  i  posiada  zaświadczenie  wydane  przez  podmiot 
prowadzący  kształcenie  oraz  pracuje  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  certyfikat 
psychoterapeuty .

3.2.  Kwalifikacje  osób  realizujących  świadczenia  należy  potwierdzić,  dołączając  do  oferty 
kserokopie dokumentów: 

– dyplom  ukończenia  wyższej  uczelni,  (w  przypadku  lekarzy  dodatkowo  prawo 
wykonywania zawodu lekarza, które nie uległo zawieszeniu oraz nie zostało ograniczone w 
zakresie wykonywania określonych czynności medycznych) 

– zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie potwierdzające posiadanie 
przez  osobę,  która  ma  realizować  świadczenia  zdrowotne  będące  przedmiotem 
postępowania,  status  osoby  uczestniczącej  co  najmniej  dwa  lata  w  podyplomowym 
szkoleniu  w  zakresie  oddziaływań  psychoterapeutycznych  mających  zastosowanie  w 
leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, 
w  szczególności  metodą  terapii  psychodynamicznej,  poznawczo  –  behawioralnej  lub 
systemowej,  w wymiarze  co  najmniej  1200  godzin  albo  przed  2007  rokiem ukończyła 
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podyplomowe  szkolenie  w  zakresie  oddziaływań  psychoterapeutycznych  mających 
zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie 
tego szkolenia;

– zaświadczenie  wydane  przez  superwizora  potwierdzające  uczestnictwo  osoby,  która  ma 
realizować  świadczenia  zdrowotne  będące  przedmiotem  postępowania,  w  bieżącej 
superwizji;

– dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe,  w  tym  specjalizacje,  kursy 
specjalistyczne, doskonalące i ewentualne świadectwa umiejętności.

4. PODSTAWY PRAWNE: 

Podstawa prawna: 

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654),

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

5.TERMIN REALIZACJI USŁUG

W dni robocze w godzinach 15.35 – 20.00 począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 
2014 r.

6. WYKAZ WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz ofertowy stanowi załącznik numer 1, do oferty, należy załączyć:
6.1.  W  przypadku  Wykonawców  podlegających  obowiązkowi  wpisu  do  Krajowego  Rejestru 
Sądowego - odpis z tego rejestru zawierający aktualne dane, 

6.2.  Pełnomocnictwa  dla  osób  podpisujących  ofertę  upoważniające  je  do  podpisania  oferty  
w  imieniu  Wykonawcy,   o  ile  uprawnienie  to  nie  wynika  z  przepisów  prawa  lub  innych 
dokumentów.
6.3.  W przypadku  Wykonawców  prowadzących  działalność  w  ramach  spółki  cywilnej  umowę 
spółki cywilnej.
6.4.  Oświadczenie Wykonawcy (załącznik numer 2).
6.5.  Kwalifikacje  osób  realizujących  świadczenia  należy  potwierdzić,  dołączając  do  oferty 
kserokopie dokumentów: 

– dyplom  ukończenia  wyższej  uczelni,  (w  przypadku  lekarzy  dodatkowo  prawo 
wykonywania zawodu lekarza, które nie uległo zawieszeniu oraz nie zostało ograniczone w 
zakresie wykonywania określonych czynności medycznych) 

– zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie potwierdzające posiadanie 
przez  osobę,  która  ma  realizować  świadczenia  zdrowotne  będące  przedmiotem 
postępowania,  status  osoby  uczestniczącej  co  najmniej  dwa  lata  w  podyplomowym 
szkoleniu  w  zakresie  oddziaływań  psychoterapeutycznych  mających  zastosowanie  w 
leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, 
w  szczególności  metodą  terapii  psychodynamicznej,  poznawczo  –  behawioralnej  lub 
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systemowej,  w wymiarze  co  najmniej  1200  godzin  albo  przed  2007  rokiem ukończyła 
podyplomowe  szkolenie  w  zakresie  oddziaływań  psychoterapeutycznych  mających 
zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie 
tego szkolenia;

– zaświadczenie  wydane  przez  superwizora  potwierdzające  uczestnictwo  osoby,  która  ma 
realizować  świadczenia  zdrowotne  będące  przedmiotem  postępowania,  w  bieżącej 
superwizji;

– dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe,  w  tym  specjalizacje,  kursy 
specjalistyczne, doskonalące i ewentualne świadectwa umiejętności.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii,  wówczas każda strona 
kserokopii  powinna  być  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem przez  Wykonawcę.  W 
przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu:
1)  jest nieczytelna zamawiający może żądać przedstawienia czytelnej kopii
2) budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

7.1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
7.2.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w punkcie 5 materiałów informacyjnych.
7.3.Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego imieniu. 
7.5.Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub 
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
7.6.Oferta  cenowa winna być  sporządzona na  druku lub jego kserokopii  przygotowanym przez 
Zamawiającego stanowiącym załączniki do niniejszych materiałów informacyjnych. 
7.7. Zamawiający zaleca przygotowanie oferty w oparciu wzory dokumentów stanowiące załączniki 
do materiałów informacyjnych. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w 
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.
7.8.Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
7.9.Opakowania i oznakowanie ofert:
- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

− na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie ul. Abramowicka 2

z dopiskiem:

Oferta – Świadczenia zdrowotne w  Poradni Psychologicznej

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY
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8.1.  Oferty  muszą  odpowiadać  wymogom formalnym,  postawionym w niniejszych  materiałach 
informacyjnych.

8.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

8.3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

8.4. Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. Zamawiający poda nazwę i 
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

9. TERMINY KONKURSU

9.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia 11  grudnia  2012  r. do  godz.  9:00
w Kancelarii Szpitala  w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (kod pocztowy: 20-442) 

9.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu 11  grudnia 2012  r.   o  godz.  9:30 
w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

9.3. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu do 
składania ofert. 

10. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10.1.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Zamówienia Publiczne – Milena Królikowska (tel.:  81/ 728 64 59)

11. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

11.1.  Wykonawcom,  których  interes  prawny  doznał  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez 
Zamawiającego  zasad  przeprowadzania  postępowania  w sprawie  zawarcia  umowy o  udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w 
art. 152 do 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 12. ZAWARCIE UMOWY

Wykonawca  jest  obowiązany  zawrzeć  umowę  zgodną  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  do 
materiałów informacyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania 
ofert.
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14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik numer 3  - Wzór umowy 
Załącznik numer 4   - Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych
Załącznik numer 5  - Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych
Załącznik numer 6  - Wzór raportu miesięcznego

Lublin, dnia   3 grudnia  2012 r. 

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1

Pieczęć Firmowa
  

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. 
…..................................................................................................................................................
Adres*..........................................................................................................................................
tel.*...............................................................................................................................................
REGON*......................................................................................................................................
NIP*.............................................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję......................................................................

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  konkursie  ofert  dot. udzielania  świadczeń  zdrowotnych 
pacjentom  w  Poradni  Psychologicznej  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M. 
Kaczyńskiego w Lublinie:

I. Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:

Lp. Nazwa świadczenia Czas trwania Cena jednostkowa 
brutto

1. Porada psychologiczna diagnostyczna  0,75 godziny

2. Sesja psychoterapii rodzinnej(jeden uczestnika) 1 godzina

3. Sesja psychoterapii grupowej  (jeden uczestnik) 1 godzina

4. Sesja wsparcia psychologicznego (jeden uczestnik) 1 godzina

5. Porada psychologiczna 0,75 godziny

6. Sesja psychoterapii  indywidualnej wykonywana 
przez psychoterapeutę 

 1 godzina

7. Sesja psychoterapii indywidualnej wykonana przez 
osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 
psychoterapeuty 

1 godzina

Ilość i rodzaj świadczonych usług będzie uzależniony od aktualnych potrzeb Szpitala.

II.  Usługi  będą  realizowane  w  Szpitalu  Neuropsychiatrycznym  im.  prof.  M.  Kaczyńskiego  w 
Lublinie.
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III.  Termin  zapłaty: przelewem  na  konto  Wykonawcy  określone  każdorazowo  na  fakturze  w 
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

IV. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest / są:

1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że:

1. akceptujemy w całości wszystkie w/w warunki, 
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3.
4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

……………………, dnia…………                                         …………….....................……….
                                                                                                            (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)
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Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  ogłoszenia  oraz  z  materiałami 
informacyjnymi i nie wnosimy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
2.  Oświadczamy,  iż  posiadamy  wszystkie  informacje  konieczne  do  złożenia  oferty 
konkursowej.
3. Oświadczamy, iż uważamy się związani ofertą na okres 30 dni licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert.
4.Nie  wnosimy  zastrzeżeń  co  do  zapisów  umowy  przedstawionej  jako  załącznik  do 
Materiałów  Informacyjnych  i  zobowiązujemy się  do  jej  podpisania,  jeżeli  nasza  oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5.Oświadczamy,  iż  wszystkie  złożone  przez  nas  dokumenty  lub  ich  kopie  są  zgodne  z 
aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
6. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, pracowników 
także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Nazwa Wykonawcy:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siedziba Wykonawcy:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Województwo................................Powiat...........................Gmina..............................................

NIP......................................................REGON...........................................................................

tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fax.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ............................ dnia ............... ….... r.       .......................................       
        pieczęć i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3

UMOWA  nr SZNSPZOZ.N-DSP-    ......./2012 
zawarta w dniu...............................roku

pomiędzy:
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie Rejonowym 
Lublin  –  Wschód  w Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku,  VI  Wydziale  Gospodarczym Krajowego 
Rejestru  Sądowego  pod  nr  0000004020,  będącym  płatnikiem  podatku  VAT  
i uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, , NIP:  9462160056, REGON: 431019046, zwanym 
dalej „Udzielającym zamówienie”, 

reprezentowanym przez 

Dyrektora Edwarda Lewczuka

a
........................................................................................................................................................
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

§ 1
1. Udzielający  zamówienia  zleca,  a  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  udzielania 

świadczeń zdrowotnych pacjentom w Poradni Psychologicznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie w dni robocze od godz. 15:35 do 20:00 według 
ustalonego  przez  strony   harmonogramu,  zakładającego,  że  w  wyznaczonych  dniach  i 
godzinach świadczeń udzielać będą dwie osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2. Świadczenia  zdrowotne  udzielane  będą  wyłącznie  przez  osoby posiadające  odpowiednie 
kwalifikacje  i  uprawnienia  wymagane  w  pkt.  2  warunków  udzielania  świadczeń 
zdrowotnych oraz w odpowiednich przepisach  prawa.

§ 2

1. Do przyjmującego zamówienie będzie należało udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w 
szczególności poprzez:

1. udzielanie porad psychologicznych, porad psychologicznych diagnostycznych, sesji psychoterapii 
indywidualnej,  sesji  psychoterapii  rodzinnej,  sesji  wsparcia  psychospołecznego  pacjentom 
zgłaszającym  się  do  poradni  psychologicznej,  zgodnie  ze  skierowaniem  i  posiadanymi 
uprawnieniami i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia 

2. wykonywanie  innych  czynności  zaleconych  przez  Udzielającego  Zamówienia  lub  też 
wynikających  z  procedur  obowiązujących  u  Udzielającego  Zamówienie  bądź  zasad 
udzielania świadczeń zdrowotnych określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Do zadań realizującego świadczenie należeć będzie m.in.:
− prowadzenie  dokumentacji  medycznej  na  zasadach  obowiązujących  w  podmiotach 

leczniczych,  zgodnie  z  ogólnie  obowiązującymi  przepisami  i  regulacjami 
wewnątrzzakładowymi,

−      przestrzeganie  zapisów ustawy z  dnia  19  sierpnia  1994  roku  o  ochronie  zdrowia 
psychicznego (t.j. Dz.U. 2011 nr 231, poz. 1375 z późn. zm) oraz aktów wykonawczych do 
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ustawy, zasad tajemnicy zawodowej i obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm).

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie przy realizacji świadczeń do ścisłej współpracy 
z lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem Udzielającego Zamówienie.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  ścisłego  respektowania  harmonogramu 
udzielania świadczeń zdrowotnych, stanowiącego załącznik do oferty. 

5. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  z 
zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy oraz zgodnie 
z zasadami etyki zawodowej. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do przestrzegania 
praw pacjenta i realizacji obowiązków względem pacjenta i członków jego rodziny lub innych 
osób upoważnionych.

6. Obowiązek określony w ust. 5  powyżej dotyczy w szczególności respektowania praw pacjenta 
do:
1. rzetelnej  informacji  o celach i  zakresie oddziaływań terapeutycznych oraz zasadniczych 

sposobach postępowania, proponowanych metodach terapeutycznych, prognozach terapii, 
ewentualnym  ryzyku  związanym  ze  stosowanymi  metodami  terapeutycznymi  oraz  o 
istniejących metodach alternatywnych,

2. ochrony danych o stanie zdrowia.

7. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  będzie  do  respektowania  wszystkich 
wewnątrzzakładowych  regulacji  prawnych  odnoszących  się  do  organizacji  i  porządku 
udzielania świadczeń zdrowotnych tj. instrukcji, regulaminów oraz procedur.

8. Obowiązkiem Przyjmującego Zamówienie będzie powiadomienie Udzielającego Zamówienia o 
każdym przypadku skargi pacjenta, zarzutach karnych, roszczeniach cywilnoprawnych oraz 
o  postępowaniu  dotyczącym  jego  odpowiedzialności  zawodowej  w  zakresie  świadczonych 
przez niego usług medycznych.

9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej.

§ 3

1. Udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  odbywać  się  będzie  w  siedzibie  Udzielającego 
zamówienie.

§ 4
1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  realizować  przedmiot  umowy  zgodnie  z 

zasadami  i  warunkami  obowiązującymi  u  Udzielającego  zamówienie  na  podstawie  
kontraktu  zawartego  z   Narodowym  Funduszem  Zdrowia  w  zakresie  udzielania 
świadczeń  zdrowotnych  finansowanych  ze  środków  publicznych,  o  których  mowa  w 
załączniku nr 2.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udokumentować Udzielającemu zamówienie 
spełnienie wymagań, o których mowa  w § 1 ust. 2 przed przystąpieniem lekarza do wykonywania 
przedmiotu umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie  zobowiązany jest  do  nadzorowania  i  kontroli  wykonywania  przedmiotu 
umowy przez osoby,  którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy. 
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5. Udzielający  zamówienia  zobowiązuje  się  do  udostępniania  Przyjmującemu  zamówienie 
wszelkich informacji niezbędnych do należytego wykonywania niniejszej umowy.

6. Przyjmujący  zamówienie  ponosi  odpowiedzialność  za  wszystkie  szkody  powstałe  w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy 
udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający 
Zamówienia i przyjmujący zamówienie.

7. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do wykonywania umowy za pomocą innych osób. 
Jeżeli przyjmujący zamówienie przy wykonywaniu umowy posługuje się innymi osobami 
jest on odpowiedzialny za działania i zaniechania i za należyte wykonywanie obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy przez te osoby.

§ 5
1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  będących  przedmiotem 

umowy zgodnie  z  aktualnym  stanem wiedzy medycznej,  ogólnie  przyjętymi  zasadami 
etyki zawodowej i należytą  starannością, przy wykorzystaniu sprzętu, aparatury i innych 
środków Udzielającego zamówienia, niezbędnych do udzielania pomocy medycznej.

§ 6
Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem zamówienia będzie koordynowana i 
nadzorowana przez:
......................................................................................tel....................................................

§ 7
1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  poddania  się  kontroli  Udzielającego 

zamówienie, organów zewnętrznych upoważnionych ustawowo do kontrolowania jednostki, a 
w szczególności Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie:
1) sposobu i jakości udzielania świadczeń,
2) gospodarowania  użytkowanym  sprzętem,  aparaturą  medyczną  i  innymi  środkami 

niezbędnymi  
do udzielania świadczeń zdrowotnych,

3) prowadzonej dokumentacji medycznej i statystycznej.
2. Udzielający  zamówienia  uprawniony  jest  do  przedstawiania  zaleceń  Przyjmującemu 

zamówienie w zakresie przeprowadzonych działań kontrolnych.
3. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  wykonania  zaleceń 

pokontrolnych, o których mowa w ust. 2.

§ 8
Przyjmujący  zamówienie  jest  zobowiązany  do  posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności 
cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem 
usług  medycznych  określonych  w  §  1  umowy  na  warunkach  określonych  w  rozporządzenie 
Ministra  Finansów  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  w  sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011.293.1729) 
– pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 9
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Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów 
lub  ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem mniejszej umowy pod 
rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10
1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  informacji 

organizacyjnych  oraz  wszelkich  innych ustaleń  dotyczących  Udzielającego  zamówienie  nie 
podanych do wiadomości publicznej.

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu umowy Udzielający zamówienia 
może  rozwiązać  umowę w trybie  natychmiastowym oraz  wystąpić  o  odszkodowanie  na 
zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 11
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania.
2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu,  na który została zawarta,  chyba,  że zajdą 

okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze 
wykonywanie umowy.

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego 
4. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu 

wypowiedzenia poprzez oświadczenie jednej ze stron  w przypadku rażącego naruszenia 
istotnych postanowień umowy przez drugą stronę.

5. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu 
wypowiedzenia także w przypadku:

1) złożenia  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  lub  otwarcia  likwidacji  Przyjmującego 
zamówienie,

2) nienależytego  wykonywania  obowiązków  będących  przedmiotem  umowy  przez 
Przyjmującego zamówienie,

3) nieudokumentowania przez Przyjmującego zamówienie:
a) zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w terminie 14 dni 

od daty podpisania umowy,
b) zawarcia nowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie 

14  dni  od  dnia  rozwiązania  lub  wygaśnięcia  umowy  od  odpowiedzialności 
cywilnej  przedłożonej  Udzielającemu  zamówienie  przy  zawarciu  niniejszej 
umowy.

6. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest  możliwe w terminie 45 dni od 
dnia zaistnienia przesłanek wskazanych w umowie i wywiera skutek na przyszłość.

§ 12
1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu udzielania świadczeń w wysokości określonej na  

podstawie  cen  jednostkowych  znajdujących  się  w  załączniku  nr  1  –  Formularzu 
ofertowym.

2. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych.
3. Należność  za  wykonane  świadczenia  zdrowotne  objęte  przedmiotem  umowy  będzie 

rozliczana na podstawie faktury VAT lub rachunku w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
Udzielającemu  zamówienie  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  lub  rachunku*,  z 
dołączonym  i  zaakceptowanym  przez  osobę  sprawującą  nadzór,  raportem  stanowiącym 
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załącznik nr 6 do warunków konkursu.
4. Udzielający  zamówienia  dokona  sprawdzenia  przedstawionego  raportu  pod  względem 

merytorycznym w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia w siedzibie Udzielającego  
zamówienie i dokona lub nie jego akceptacji.

5. W  przypadku  braku  akceptacji  raportu  przez  Udzielającego  zamówienie,  strony  są 
zobowiązane  do  niezwłocznego  wyjaśnienia  wątpliwości  i  ewentualnej  korekty  raportu  i  
wystawionej faktury VAT lub rachunku.

6. Przygotowanie  raportu  pod  fakturę  VAT  lub  rachunek  stanowi  zrealizowanie  obowiązku 
prowadzenia sprawozdawczości statystycznej. 

7. Płatność  należności  dokonywana  będzie  na  rachunek  bankowy  Przyjmującego  zamówienie 
wskazany w fakturze VAT lub  rachunku. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienie.
9. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

pisemnej zgody Udzielającego zamówienie i organu założycielskiego Udzielającego zamówienie.

§ 13
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących 

przypadkach:
1) zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, odpowiednio  do zmiany stawki podatku 

VAT w stosunku do usług, do których mają zastosowanie zmienione przepisy,
2) zmiany  przepisów  prawnych  dotyczących  przedmiotu  umowy,  w  zakresie 

odpowiadającym zmienionym przepisom,
3) konieczności zmiany osób, które wykonują przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr 

5  do  warunków konkursu  w trakcie  realizacji  niniejszej  umowy,   przy czym w razie 
zmiany Przyjmujący zamówienie zapewnia, że umowa będzie wykonywana za pomocą 
osób, którzy spełniają wymagania wynikające z niniejszej umowy,

4) konieczności dostosowania świadczonych usług do aktualnych potrzeb Udzielającego 
zamówienie  w  szczególności  poprzez  uwzględnienie  w  wymiarze  (liczbie)  usług 
zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i mniejszej lub większej liczby 
pacjentów – odpowiednio do tych zmian,

5) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, lub wprowadzenia 
zmian korzystnych dla Udzielającego zamówienie.

2. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.  Niedopuszczalna jest  zmiana postanowień zawartej  umowy niekorzystnych dla 
udzielającego  zamówienia,  jeżeli  przy  ich  uwzględnieniu  zachodziłaby konieczność  zmiany 
treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  przyjmującego  zamówienie,  chyba  że 
konieczność  wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Zmiana  danych  teleadresowych  stron  wymaga  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia 
drugiej  strony  umowy  i  nie  stanowi  zmiany  umowy.  W  przypadku  braku  powiadomienia 
wszelkie  pisma  wysłane  na  adres  i  numer  faksu  wskazane  w  niniejszej  umowie  uznaje 
skutecznie doręczone.

§ 14
1. Spory wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy rozpatrywane  będą  przez  właściwy sąd  według 

siedziby Udzielającego zamówienia.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Załączniki do umowy stanowiącej jej integralną część:
1. Formularz zamówienia  
2. Harmonogram udzielania świadczeń 
3. Warunki udzielania świadczeń zdrowotnych 

  * w przypadku rachunku kwota , o której mowa w § 12 ust. 1.  zostanie pomniejszona o składki i 
podatki, których płatnikiem  jest  Udzielający zamówienie w związku z rozliczeniem niniejszej umowy 
zgodnie z oświadczeniem Przyjmującego zamówienie

   Przyjmujący zamówienie          Udzielający zamówienie
........................................................ ........................................................
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Załącznik nr 4

Pieczęć Firmowa
  

Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych

15.35- 17.30 17.30 – 20.00

Poniedziałek 1. …....................... …...........................
imię i nazwisko terapeuty 

2 …............ …......................................
imię i nazwisko terapeuty 

1. …..... ….............................................
imię i nazwisko terapeuty 

2 …......... ….........................................
imię i nazwisko terapeuty 

Wtorek 1. …..... ….............................................
imię i nazwisko terapeuty 

2 …............ …......................................
imię i nazwisko terapeuty 

1. ….............. …....................................
imię i nazwisko terapeuty 

2 ….............. …....................................
imię i nazwisko terapeuty 

Środa 1. ….......... …........................................
imię i nazwisko terapeuty 

2 …...... …............................................
imię i nazwisko terapeuty 

1. …..... ….............................................
imię i nazwisko terapeuty 

2 …................ …..................................
imię i nazwisko terapeuty 

Czwartek 1. ….... …..............................................
imię i nazwisko terapeuty 

2 …...... …............................................
imię i nazwisko terapeuty 

1. …........... ….......................................
imię i nazwisko terapeuty 

2 …........... ….......................................
imię i nazwisko terapeuty 

Piątek 1. ….......... …........................................
imię i nazwisko terapeuty 

2 …........... ….......................................
imię i nazwisko terapeuty 

1. …........... ….......................................
imię i nazwisko terapeuty 

2 …...... …............................................
imię i nazwisko terapeuty 

 ............................ dnia ............... ….... r.      .......................................
      
                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 5 

WARUNKI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiotem konkursu jest: przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w 

Poradni Psychologicznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

w dni robocze od godz. 15:35 do 20:00 według ustalonego przez strony  harmonogramu, zakładającego, że w 

wyznaczonych dniach i godzinach świadczeń udzielać będą dwie osoby, posiadające odpowiednie 

kwalifikacje.

1. Obowiązki realizującego świadczenie:

Do realizującego świadczenie należy udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w szczególności poprzez:

1. udzielanie  porad  psychologicznych,  porad  psychologicznych  diagnostycznych,  sesji  psychoterapii 

indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji wsparcia psychospołecznego pacjentom zgłaszającym 

się do poradni psychologicznej, zgodnie ze skierowaniem i posiadanymi uprawnieniami i wymogami 

Narodowego Funduszu Zdrowia 

2. wykonywanie  innych  czynności  zaleconych  przez  Udzielającego  Zamówienia  lub  też 

wynikających z procedur obowiązujących u Udzielającego Zamówienie bądź zasad udzielania  

świadczeń zdrowotnych określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do zadań realizującego świadczenie należy m. in.:

1. prowadzenie dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych, 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnątrzzakładowymi,

2. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego 

(t.j.  Dz.U. 2011 nr 231, poz. 1375 z późn. zm) oraz aktów wykonawczych do ustawy, zasad 

tajemnicy zawodowej  i  obowiązków określonych w ustawie  z  dnia  29 sierpnia  1997 roku o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm)

Przyjmujący  Zamówienie  przy  realizacji  świadczeń  zobowiązany  jest  do  ścisłej  współpracy  z  lekarzami,  

pielęgniarkami i innym personelem Udzielającego Zamówienie.

Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  ścisłego  respektowania  harmonogram  udzielania  świadczeń 

zdrowotnych,  stanowiącego  załącznik  do  oferty.  Wszelkie  zmiany  w  harmonogramie  wymagają 

zatwierdzenia przez Udzielającego Zamówienie.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem  należytej 

staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Przyjmujący 

Zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania  praw pacjenta  i  realizacji obowiązków  względem pacjenta  i 

członków jego rodziny lub innych osób upoważnionych.
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Obowiązek określony powyżej dotyczy w szczególności respektowania praw pacjenta do:

1.  rzetelnej  informacji  o  celach  i  zakresie  oddziaływań  terapeutycznych  oraz  zasadniczych 

sposobach  postępowania,  proponowanych  metodach  terapeutycznych,  prognozach  terapii, 

ewentualnym ryzyku związanym ze  stosowanymi  metodami  terapeutycznymi  oraz  o  istniejących 

metodach alternatywnych,

2. ochrony danych o stanie zdrowia.

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do respektowania wszystkich wewnątrzzakładowych  regulacji 

prawnych  odnoszących  się  do  organizacji  i  porządku  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  tj.  instrukcji, 

regulaminów oraz procedur.

Obowiązkiem Przyjmującego Zamówienie jest powiadomienie Udzielającego Zamówienia o każdym przypadku 

skargi  pacjenta,  zarzutach  karnych,  roszczeniach  cywilnoprawnych  oraz  o  postępowaniu  dotyczącym jego 

odpowiedzialności zawodowej w zakresie świadczonych przez niego usług medycznych.

2. Kwalifikacje osób realizujących świadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz  

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami prawa i wymogami w tym zakresie, lub dysponują  

osobami  spełniającymi  te  wymagania.  Minimalne  kwalifikacje  osób  realizujących  świadczenia  będące  

przedmiotem niniejszego konkursu: 

1. osoba, która spełnia łącznie co najmniej następujące warunki: 

a) posiada dyplom lekarza  lub magistra: psychologii,  pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo 

spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i  

samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U.  Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) 

b) posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie  

oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone 

metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, 

poznawczo – behawioralnej  lub systemowej, w wymiarze co najmniej  1200 godzin albo przed 2007 

rokiem ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających 

zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia

i posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie 

oraz pracuje pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty 

Kwalifikacje osób realizujących świadczenia należy potwierdzić, dołączając do oferty kserokopie dokumentów: 

– dyplom ukończenia wyższej uczelni,  (w przypadku lekarzy dodatkowo prawo wykonywania zawodu  

lekarza, które nie uległo zawieszeniu oraz nie zostało ograniczone w zakresie wykonywania określonych 
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czynności medycznych) 

– zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie potwierdzające posiadanie przez osobę,  

która  ma  realizować  świadczenia  zdrowotne  będące  przedmiotem  postępowania,  status  osoby 

uczestniczącej  co  najmniej  dwa  lata  w  podyplomowym  szkoleniu  w  zakresie  oddziaływań  

psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o  

udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo – 

behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 rokiem ukończyła  

podyplomowe  szkolenie  w  zakresie  oddziaływań  psychoterapeutycznych  mających  zastosowanie  w 

leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

– zaświadczenie  wydane  przez  superwizora  potwierdzające  uczestnictwo  osoby,  która  ma  realizować 

świadczenia zdrowotne będące przedmiotem postępowania, w bieżącej superwizji

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym specjalizacje, kursy specjalistyczne, dosko-

nalące i ewentualne świadectwa umiejętności.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Po-

radni Psychologicznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie i je 

akceptuję.

 ............................ dnia ............... ….... r.      .......................................
      
                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 6

Pieczęć Firmowa
  

Raport miesięczny

za

….......................................................

za udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradnie Psychologicznej pacjentom Szpitala 

Neuropsychiatrycznego w Lublinie

L
p.

Nazwa świadczenia Cena 
jednostkowa 

brutto

Ilość 
uczestników

Ilość 
wykonanych 

świadczeń

Wartość 
brutto 

udzielonych 
świadczeń

1. Porada psychologiczna 
diagnostyczna  - 0,75 godziny

2. Sesja psychoterapii rodzinnej 
(jeden uczestnik) - 1 godzina

3. Sesja psychoterapii grupowej  
(jeden uczestnik) - 1 godzina

4. Sesja wsparcia psychologicznego 
(jeden uczestnik) - 1 godzina   

5. Porada psychologiczna - 0,75 
godziny

6. Sesja psychoterapii  indywidualnej 
wykonywana przez 
psychoterapeutę  -  1 godzina

7. Sesja psychoterapii indywidualnej 
wykonana przez osobę w trakcie 
szkolenia do uzyskania certyfikatu 
psychoterapeuty - 1 godzina

RAZEM

 ............................ dnia ............... ….... r.      .......................................
      
                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy
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