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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu  Zamówienia 

 
INFORMACJE OGÓLNE  
 

1) Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii 
uzależnień. 

2) Świadczenia będą realizowane w tygodniu w dni robocze minimum 5 godzin dziennie między 
godzinami 7:30 – 20:00. Ustalenie innych godzin realizacji świadczeń 
jest możliwe za zgodą Udzielającego zamówienia. 

3) Szczegółowe godziny pracy będą realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Udzielającego Zamówienia. Minimalna liczba godzin do zrealizowania przez Przyjmującego 

Zamówienie wynosi: 40 godzin w ciągu miesiąca. Maksymalna liczba godzin 

do  zrealizowania przez Przyjmującego Zamówienie wynosi 120 godzin w ciągu miesiąca. 

4) W terminach uzgodnionych między stronami, miesięczna liczba zrealizowanych godzin może 
być mniejsza niż minimalna ilość godzin przeznaczona do realizacji lub większa 
niż maksymalna ilość godzin do realizacji. 

 
1. Warunki udzielania świadczeń: 

Obowiązki Przyjmującego Zamówienie na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 

psychoterapii uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA 

w Otwocku (dalej jako Poradnia): 

1) przeprowadzanie diagnozy psychologicznej, 

2) prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej uzależnień, 

3) ustalenia indywidualnego planu terapeutycznego, 

4) prowadzenie zajęć przewidzianych aktualnym programem terapeutycznym PLU a także OLU, 

5) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami 

wewnętrznymi, 

6) sporządzanie karty informacyjnej dotyczącej przebiegu terapii, 

7) konsultowanie pacjentów innych oddziałów w zakresie uzależnień, 

8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

9) ponoszenie odpowiedzialności za przebieg procesu terapeutycznego, 

10) zabezpieczanie pełnego uczestnictwa pacjenta w procesie terapii, 

11) przestrzeganie kodeksu etycznego psychoterapeuty, 

12) współpraca z lekarzem Poradni w zakresie leczenia pacjentów, 

13) współpraca z personelem innych komórek organizacyjnych Szpitala, 

14) inne zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie świadczeń z psychoterapii uzależnień 

w szczególności w sytuacji jeżeli w konkursach ogłaszanych przez MOW NFZ uzyskane zostaną 

nowe zakresy świadczeń. 

 

2. Świadczenia będą udzielane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego  

Zamówienia.  

3. Liczba osób wykonujących zamówienie:  1 osoba 

4. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia 1 lutego 2023 roku  


