
 

 
 

Projekt „Program profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

OGŁOSZENIE 

o naborze Podmiotów Leczniczych do współpracy w ramach  

projektu pn. „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii 

i Rehabilitacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń 

medycznych pacjentkom zakwalifikowanym do projektu.  

I. Dane Zamawiającego 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą 

w Warszawie (02-637), ul. Spartańska 1, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000066382, NIP: 525-001-10-42, Regon: 000288567. 

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

Karolina Fila 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 

Tel. 22 670 94 75  

mail: osteoporoza@spartanska.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest nabór Podmiotów Leczniczych z województwa mazowieckiego i łódzkiego do 

pełnienia w programie roli specjalistycznego ośrodka leczenia osteoporozy i zaangażowania ich w proces 

kwalifikacji pacjentek do programu profilaktyki zdrowotnej.    

 
 

Przeszkoleni lekarze będą zobowiązani do przeprowadzenia konsultacji medycznych (dla osób ze skierowaniem 

otrzymanych w POZ) oraz kierowanie na badania densytometryczne, rtg w zależności od potrzeb. Przeszkoleni 

koordynatorzy złamań będą zobowiązani do wyszukiwania pacjentek ze złamaniami niskoenergetycznymi na 

oddziałach szpitalnych. 

 
 

Podmiot leczniczy będzie zobowiązany do przeprowadzenia kolejnych czynności: 

1) w czasie wizyty w ośrodku lekarz weryfikuje dokumenty otrzymane z POZ, ustala ewentualnie dokonane już u 

pacjentki złamania niskoenergetyczne, ustala ryzyko złamań kalkulatorem FRAX, ryzyko upadków, ew. ryzyko 

osteoporozy wtórnej. Po przeprowadzonym wywiadzie kieruje pacjentkę na niezbędne badania w 

specjalistycznym ośrodku 

2) po otrzymaniu wyników przeprowadzonych badań lekarz stawia diagnozę, przekazuje zalecenia dot.  leczenia 

farmakologicznego w oparciu o badania densytometryczne lub RTG, w przypadku diagnozy osteoporozy 

wystawia skierowanie do Poradni osteoporozy. 

3) po przeprowadzeniu konsultacji Podmiot Leczniczy przekazuje dokumenty projektowe pacjentki do Narodowego 

Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w oznaczonym w umowie terminie. 

 

Grupę docelową stanowią kobiety wieku 50-70 lat, aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość podjęcia 

zatrudnienia, zamieszkujące w województwie mazowieckim lub łódzkim u których zidentyfikowano 

obecność dokonanych złamań niskoenergetycznych lub ryzyko złamań wg kalkulatora FRAX jest wysokie.  

III. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty do niniejszego ogłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

osteoporoza@spartanska.pl w formie plików załączonych do korespondencji, za pośrednictwem poczty lub 

osobiście w siedzibie Zamawiającego - ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, Kancelaria (parter). Aby złożona 

oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 2, 3 oraz 4 

do niniejszego ogłoszenia. Nabór placówek Podmiotów Leczniczych do programu pn. „Program profilaktyki 

osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” odbywa się do dnia 30 czerwca 2021 

r. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od wybrania Podmiotu Leczniczego. 

IV. Warunki udziału  

Oferta może zostać złożona jedynie przez Podmiot Leczniczy, który: 
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1. Posiada jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji Projektu tj. na terenie jednego 

z województw: mazowieckiego, łódzkiego. 

2. Posiada na dzień składania Oferty podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

3. Dysponuje zasobami ludzkimi, technicznymi oraz miejscem umożliwiającym współpracę w ramach projektu. 

4. Dysponuje personelem medycznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. (co najmniej jeden 

lekarz specjalista w zakresie leczenie osteoporozy, co najmniej jeden koordynator złamań posiadający prawo 

do udzielania świadczeń zdrowotnych), których oddeleguje do udziału w programie. 

5. Dysponuje sprzętem - densytometr pracujący w systemie DXA (dwuwiązkowa absorpcjometria 

rentgenowska, dual energy X-ray absorptiometry), wykonujący pomiary gęstości mineralnej kości (BMD) w 

lokalizacjach centralnych (bliższy koniec kości udowej) i lokalizacji obwodowej (kości przedramienia, 

odcinek dystalny). Zalecana norma odniesienia aparatu to baza NHANES III (nie inna). Densytometr 

kalibrowany w pracowni na fantomie. Precyzja i powtarzalność pomiarów powinny być dla pracowni 

określone w zakresie zaleceń producenta/serwisu aparatu. Dostępna forma graficzna wyniku pomiaru  

w postaci wydruku i w formie zapisu elektronicznego (komputer). Stosuje się do wymogów dla pracowni 

RTG zgodnych z przepisami BHP i ochrony radiologicznej. 

6. Posiada pracownię RTG. 

7. Deklaruje stosowanie się do wymogów dla pracowni RTG zgodnych 

z przepisami BHP i ochrony radiologicznej. 

8. Deklaruje udział personelu medycznego w szkoleniu i warsztatach organizowanych przez Zamawiającego w 

tym w szkoleniu e-learningowym z testami zaliczającymi uzyskanie niezbędnej wiedzy i certyfikatem 

ukończenia. (Zamawiający informuje, że szkolenie i warsztaty będą nieodpłatne). 

9. Deklaruje przyjęcie 180 pacjentek u lekarza specjalisty w zakresie leczenia osteoporozy oraz 50 pacjentek 

wytypowanych przez koordynatora złamań. 

10. Zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne). 

V. Kryteria premiujące dot. wyboru Podmiotu Leczniczego 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami premiującymi: 

1. Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

• 1 udogodnienie – 1 pkt 

• 2 udogodnienia – 2 pkt 

• 3 lub więcej udogodnień – 3 pkt 

VI. Liczba świadczeń i wynagrodzenie 

Zamawiający zakłada, że w okresie trwania umowy na realizację zamówienia Podmiot Leczniczy zrealizuje  

• do 180 konsultacji medycznych u lekarza specjalisty w leczeniu osteoporozy - za które otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości 100 zł za każde prawidłowe świadczenie  

• do 45 konsultacji u koordynatora złamań - za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 40 zł za każde 

prawidłowe świadczenie, 

• do 90 badań densytometrycznych – kości kręgosłupa lędźwiowego i jednej z szyjek kości udowej - za 

które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 59 zł za każde prawidłowe świadczenie, 

• do 45 badań densytometrycznych – kości kręgosłupa lędźwiowego - za które otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości 40 zł za każde prawidłowe świadczenie,  

• do 45 badań densytometrycznych - jednej z szyjek kości udowej - za które otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości 40 zł za każde prawidłowe świadczenie,  

• do 45 badań obrazowych - RTG boczne kręgosłupa wraz z opisem - za które otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości 34 zł za każde prawidłowe świadczenie,  

• do 45 badań obrazowych - RTG kości przedramienia wraz z opisem - za które otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości 31 zł za każde prawidłowe świadczenie,  

• do 45 badań obrazowych - RTG kości ramienia wraz z opisem - za które otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości 30 zł za każde prawidłowe świadczenie,  

• do 45 badań obrazowych - RTG bliższego końca kości udowej wraz z opisem - za które otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości 34 zł za każde prawidłowe świadczenie,  

 

VII. Termin i warunki realizacji usługi 

1. Termin realizacji usługi - od daty zawarcia umowy do 28 lutego 2022 r.  
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2. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

VIII. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy zawartego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą pod rygorem nieważności co zostało 

uregulowane we wzorze umowy. 

IX. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie. 

2. Zamawiający o wynikach naboru powiadomi wszystkie Podmioty Lecznicze, które złożyły ofertę oraz 

zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia 

i akceptuje jej zapisy. 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację 

Załącznik nr 4 Wzór umowy 

Załącznik nr 5 Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych 

 

 

 


