Warszawa 16 lutego 2012 r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr
143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór
realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie
i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania.
Przedmiotem konkursu jest wybór Koordynatora zadania na rok 2012.
Celem zadania jest:
Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia raka płuca, który jest powodem
najwyższej zachorowalności u mężczyzn, a także drugim powodem zachorowalności
u kobiet.
Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty bieżącej
koordynacji programu, w tym:
1. Opracowywania i wprowadzanie do rejestru danych klinicznych i histopatologicznych
w ośrodkach pulmonologii i torakochirurgii.
2. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod
leczenia raka płuca.
3. Prowadzenie Konferencji uzgodnieniowych dla ośrodków uczestniczących
w programie.
4. Realizacja programu badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca
z wykorzystaniem CT.
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
9 zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
9 prawdziwości danych zawartych w ofercie,
9 zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania
określonych w załączniku nr 1 pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego
i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów
torakochirurgii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem
zawartym w w/w załączniku.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia
pn. Zgłoszenie ofertowe.
3. Ofertę realizacji zadania wraz z kalkulacją zaplanowanych kosztów.
4. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2012, określony w załączniku nr 3.
5. Harmonogram realizacji zadania.

6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
9 wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4
do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
9 aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg
z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
9 aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu
rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby)
upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
9 statut jednostki,
9 informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego
zadania,
9 uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
7. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopie
kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w ośrodkach pulmonologii
i torakochirurgii).
8. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania,
w przypadku Oferentów, którzy nie uczestniczyli w programie w minionym roku.
9. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3 i 4.
Wymagania stawiane Oferentom:
Realizatorem zadania może być jednostka:
9 specjalizująca się w leczeniu nowotworów płuc;
9 posiadająca w swoich strukturach klinikę lub oddział torakochirurgii, w którym co
najmniej 50% leczonych stanowią chorzy z nowotworami płuc;
9 posiadająca doświadczenie w prowadzeniu rejestru nowotworowych schorzeń klatki
piersiowej;
9 posiada zaplecze organizacyjne do prowadzenia ogólnokrajowego rejestru;
9 dysponująca zapleczem merytorycznym (kadrą specjalistów) umożliwiającym
prowadzenie szkoleń w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod
leczenia raka płuca.
Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, w tym m.in.:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie
chirurgii klatki piersiowej zatrudnionych przez Oferenta.
2. Liczba chorych na raka płuca leczonych w ośrodku w skali roku.
3. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje
świadczeniami.
4. Doświadczenie w prowadzeniu działań dydaktycznych.
5. Doświadczenie w prowadzeniu rejestru raka płuca.

Sposób sporządzenia oferty:
9 Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny
być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
9 Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności,
tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu
złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta,
przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
9 Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
9 Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn.
Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji
pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną
Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowofinansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna
zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
9 aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia
oferty) wyciągu rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
9 aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia
oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego
dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz
z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
9 statutu jednostki,
9 formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
9 Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie
z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka
płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” Koordynacja
programem na rok 2012.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub
unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub
unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków
formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz

z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych
w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje
dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku
niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po
upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło
bez jego winy.
Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2012 roku na
adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952
Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Koordynacja zadania
na rok 2012.

Załącznik nr 1
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie
i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
Celem programu jest:
Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia raka płuca, który jest powodem
najwyższej zachorowalności u mężczyzn, a także drugim powodem zachorowalności
u kobiet.
Opis programu
W oparciu o środki uzyskane z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Raka Płuca. W jego bazie w chwili obecnej znajduje
się ponad 10 tyś. chorych leczonych chirurgicznie. Dzięki rejestrowi możliwe jest
monitorowanie jakości leczenia tego najczęstszego nowotworu w Polsce. Od 2008 roku
zaczęły być wprowadzane dane o pacjentach leczonych systemowo. Baza przygotowana
została do wprowadzenia danych o wszystkich nowych zachorowaniach na raka płuca
w Polsce.
W 10 ośrodkach zlokalizowanych równomiernie na terenie całej Polski uruchomiono
pracownie endoskopii interwencyjnej, w których możliwe jest podjęcie endoterapii, tzn.
udrażniania dróg oddechowych. Ośrodki te działają w ścisłym kontakcie z ośrodkami
onkologicznym, w których u wielu z tych pacjentów prowadzona jest później brachyterapia.
W celu poprawy wskaźnika wykrywalności raka płuca i obniżenia wskaźnika umieralności na
nowotwory płuca w naszym kraju w ramach programu prowadzone są szkolenia kierowane do
lekarzy POZ w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod leczenia raka płuca.
W ramach kontynuacji programu planuje się:
1. Opracowywanie i wprowadzanie do rejestru danych klinicznych i histopatologicznych
w ośrodkach pulmonologii i torakochirurgii.
2. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod
leczenia raka płuca.
3. Prowadzenie Konferencji uzgodnieniowych dla ośrodków uczestniczących
w programie.
4. Realizację programu badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuca
z wykorzystaniem CT.
W ramach koordynacji przewidziane jest ponadto finansowanie następujących kosztów:
9 Delegacji i organizowania spotkań oraz wizyt koordynacyjnych oraz sprawdzających
prawidłowość wstępnych danych podanych w ankietach z ośrodków;
9 Szkoleń dla ośrodków biorących udział w Programie;
9 Obsługi i nadzoru sprzętu i programu komputerowego;
9 Nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem baz danych ze wszystkich ośrodków;
9 Wynagrodzenia dla osób prowadzących koordynację;
9 Utrzymania 2 linii telefonicznych: działającej infolinii + telefonu informacyjnego;
9 Materiałów biurowych;
9 Drobnego sprzętu technicznego.

Załącznik nr 2
pieczęć nagłówkowa Oferenta
ZGŁOSZENIE OFERTOWE
Pełna nazwa Oferenta

Adres wraz z kodem pocztowym

Województwo

Numer telefonu
Numer faxu

Adres e-mail
Nazwisko i imię
Dyrektora Oferenta
Data i numer wpisu do KRS lub innego
właściwego dokumentu rejestrowego,
nazwa i siedziba sądu
Nr wpisu do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą
Nazwa banku i numer konta
bankowego Oferenta

..............................................................
Pieczęć i podpis głównego księgowego /
osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe
Data .................................

..................................................
Pieczęć i podpis Dyrektora

Załącznik nr 3

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2012

Koszt zadań przewidzianych w ramach koordynacji zadania
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja
klinik i oddziałów torakochirurgii – KOORDYNACJA ZADANIA
Kwota na realizację

Zadanie
Opracowywanie i wprowadzanie do rejestru danych klinicznych i
histopatologicznych w ośrodkach pulmonologii i torakochirurgii (ok. 1000
rekordów).
3 szkolenia w zakresie wczesnej diagnostyki i małoinwazyjnych metod
leczenia raka płuca
Wynagrodzenie nie wyższe 300 zł za wykład
Koszty noclegu i dojazdu dla ok. 30 lekarzy z ośrodków pulmonologii i
torakochirurgii
3 Konferencje uzgodnieniowe dla ośrodków uczestniczących w programie:
Organizacja 3 spotkań
Koszty noclegów dla min. 30 uczestników
Funkcjonowanie ośrodka koordynującego dla prawidłowego prowadzenia
rejestru
2 lekarzy x ......... x 12 miesięcy
2 sekretarki x ............ x 12 miesięcy
Koszt roczny serwisu łącznie 12 miesięcy
Administracja serwera x 12 miesięcy
Opieka informatyków dla ośrodków x 12 miesięcy (....... x 12)
Materiały biurowe
Razem

Program wczesnego wykrywania raka płuca
Zadanie

Wykonanie Badań CT:
–

zaplanowane badania CT do
wykonania w 2012 r.

Liczba

Cena jedn.

Kwota ogółem zaproponowana
przez Koordynatora

Koordynacja programu badań wczesnego wykrywania raka płuca
Delegacje i organizowanie spotkań oraz wizyt koordynacyjnych oraz
sprawdzających prawidłowość wstępnych danych podanych w ankietach z
ośrodków
Szkolenie dla ośrodków biorących udział w Programie
Obsługa i nadzór sprzętu i programu komputerowego.
Sprawdzanie merytoryczne baz danych ze wszystkich ośrodków
Wynagrodzenie dla osób prowadzących koordynację
Utrzymanie 2 linii telefonicznych: działająca infolinia + telefon informacyjny
Materiały biurowe
Zakup drobnego sprzętu technicznego (cena jednostkowa poniżej 3 500 zł)
Razem

..............................................................
Pieczęć i podpis głównego księgowego /
osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe

...........................................
Pieczęć i podpis Dyrektora

Załącznik nr 4

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
1. Informacja o aktywności Oferenta
Liczba chorych leczonych w ośrodku

W roku 2010

W roku 2011

Liczba chorych poddanych operacjom z powodu raka
płuca
Liczba chorych hospitalizowanych w ośrodku
Liczba wykonanych torakotomii
Liczba chorych w prowadzonym rejestrze
Liczba chorych zarejestrowanych po
leczenia

zakończeniu

Rodzaj kwalifikacji

Liczba
pracowników

2. Informacja o kadrze medycznej

Imię i nazwisko

Nr PESEL

Łączny
miesięczny
wymiar
zatrudnieni
a (określić
część etatu
i liczbę
godzin)

3. Posiadane oprogramowanie i wyposażenie techniczne do prowadzenia ogólnopolskiego
rejestru raka płuca:

Data …………………….

……………..…………………..
Pieczęć i podpis Dyrektora

