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Komunikat z 17 stycznia 2014
Komunikat dotyczący aneksowania umów zawartych na rok 2014 o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie wprowadzenia nowych miejsc
udzielania świadczeń.
Dane dotyczące nowego miejsca udzielania świadczeń należy wprowadzić w Portalu Potencjału,
następnie w menu „struktura organizacyjna” po wybraniu zakładki „Lokalizacje” należy wprowadzić
nową lokalizację poprzez przycisk „Dodaj lokalizację” dla nowego miejsca udzielania świadczeń (nowej
komórki organizacyjnej). Pod jednostką organizacyjną (siedzibą) w menu „komórki” lub po wybraniu
zakładki „Układ rejestrowy – komórki org.” należy dodać nową komórkę organizacyjną, wraz z jej
harmonogramem, profilem medycznym (właściwym dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze) oraz personelem udzielającym świadczeń (należy wybrać z listy już istniejących
pracowników, w przypadku nowego pracownika istnieje możliwość dodania pracownika oraz jego okresu
zatrudnienia w menu „personel”). Podczas wprowadzania danych nowej komórki organizacyjnej należy
wybrać w sekcji „Miejsce realizacji” jej nową lokalizację. W menu „profile ofertowe” należy
wygenerować nowy profil (podać jego nazwę, datę, a na wyświetlonej liście komórek organizacyjnych
odznaczyć wszystkie miejsca wchodzące w skład profilu pozostawiając tylko nowo dodaną komórkę
organizacyjną). Prawidłowe wygenerowanie pliku potwierdzone będzie stosownym komunikatem. Po
poprawnym wygenerowaniu pliku należy wykonać eksport do xml, wskazując lokalizację na lokalnym
komputerze do zapisu pliku. W przypadku błędnego wygenerowania profilu ofertowego zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie z opisem błędu.

Po dokonaniu tych czynności należy pobrać ze strony LOW NFZ najnowszą wersję programu
„ofertowanie”

Następnie należy pobrać definicję postępowania właściwego dla wykonywanych świadczeń (dotyczy
nowych miejsc udzielania świadczeń dla posiadających umowy w roku 2014 - Portal Świadczeniodawcy
– zaopatrzenie ortopedyczne – Informator o postępowaniach na rok 2014) tj:

- 04-14-000039/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6 NOWE MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ DLA
POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NA ROK 2014 - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
- 04-14-000040/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6 NOWE MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ DLA
POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NA ROK 2014 – ŚRODKI POMOCNICZE
- 04-14-000041/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6 NOWE MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ DLA
POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NA ROK 2014 – OPTYKA OKULAROWA
- 04-14-000042/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6 NOWE MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ DLA
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POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NA ROK 2014 – PROTETYKA SŁUCHU

W pierwszej kolejności do programu „Ofertowanie” należy zaimportować plik zawierający profil
ofertowy z danymi o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy (plik ssx2 wygenerowany uprzednio
na Portalu Potencjału). Jako drugi powinien zostać zaczytany plik z definicją postępowania. Następnie
należy wygenerować ofertę w ramach zaimportowanej definicji postępowania. Należy wydrukować
wniosek (część I i VI).
Wniosek elektroniczny i papierowy należy dostarczyć do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia.

WAŻNE: Ofertę należy wygenerować tylko dla nowego miejsca (nowych miejsc), uruchomionych w
ramach struktury organizacyjnej świadczeniodawcy, miejsca (miejsc) udzielania świadczeń.
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