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Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

Warszawa, dn. 06 listopada 2019r.  

 

 

dot. Konkursu ofert, którego przedmiotem jest: NABÓR  PLACÓWEK PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI 

PROJEKTU 

  

„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie 

centralnym” 

w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród 

pacjentek do roku po urodzeniu dziecka  

oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” 

 

 

Zamawiający przekazuje  

• zmianę szczegółowych warunków konkursu ofert, 

• zmianę załącznika 1 do konkursu ofert FORMULARZ OFERTY, 

• zmianę załącznika 2 do konkursu ofert UMOWA. 

 

  

 

ZMIANA 1 

6. Zakres współpracy   

6.1 Zakres współpracy obejmuje w szczególności: 

Przed zmianą było: 

1) oddelegowanie przez przychodnię POZ 3-8 osób personelu medycznego 

(położnych/pielęgniarek; w przypadku wolnych miejsc – lekarzy rodzinnych) na szkolenie 

(składające się z dwóch modułów: e-learning oraz 6h godzin szkolenia stacjonarnego) z 

zakresu wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, stosowania formularza Edynburskiej 

Skali Depresji Poporodowej, odróżnienia depresji poporodowej od baby blues; udział w 

szkoleniu personelu medycznego wyznaczonego przez placówkę POZ jest 

obowiązkowy i bezpłatny; 

3) oddelegowanie 3-4 osób do realizacji działań profilaktycznych podczas wizyt 

patronażowych, tj. wypełnienie wraz z pacjentką (kobietą do roku po urodzeniu dziecka) 

formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (w przypadku odmowy – zachęcenie 

do samodzielnego jej wypełnienia on-line na portalu poświęconym zjawisku depresji), a w 

przypadku wyniku ankiety wskazującego na możliwe wystąpienie depresji (≥ 12 pkt) 

zachęcenie do wizyty u psychologa w celu konsultacji i uzyskania wsparcia; zakłada się, 
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że w ramach współpracy 1 POZ przekaże średnio 150 wypełnionych formularzy 

Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej przez okres trwania projektu; 

Po zmianie jest: 

1) oddelegowanie przez przychodnię POZ co najmniej 1 osoby z personelu medycznego 

(położnych/pielęgniarek; w przypadku wolnych miejsc – lekarzy rodzinnych) na szkolenie 

(składające się z dwóch modułów: e-learning oraz 6h godzin szkolenia stacjonarnego) z 

zakresu wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, stosowania formularza Edynburskiej 

Skali Depresji Poporodowej, odróżnienia depresji poporodowej od baby blues; udział w 

szkoleniu personelu medycznego wyznaczonego przez placówkę POZ jest 

obowiązkowy i bezpłatny; 

3) oddelegowanie co najmniej 1 osoby do realizacji działań profilaktycznych podczas 

wizyt patronażowych, tj. wypełnienie wraz z pacjentką (kobietą do roku po urodzeniu 

dziecka) formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (w przypadku odmowy – 

zachęcenie do samodzielnego  

jej wypełnienia on-line na portalu poświęconym zjawisku depresji), a w przypadku wyniku 

ankiety wskazującego na możliwe wystąpienie depresji (≥ 12 pkt) zachęcenie do wizyty u 

psychologa  

w celu konsultacji i uzyskania wsparcia; zakłada się, że w ramach współpracy 1 POZ 

przekaże średnio 150 wypełnionych formularzy Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej 

przez okres trwania projektu; 

ZMIANA 2 

8. Warunki udziału placówek POZ w naborze 

8.1 Podmioty, zamierzające złożyć ofertę, muszą spełniać następujące wymogi: 

 

Przed zmianą było: 

4) dysponować personelem medycznym, zatrudnionym w placówce POZ (bez względu  

na formę zatrudnienia), niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 

minimum  

1 położną i 1 lekarzem lub 1 pielęgniarką i 1 lekarzem lub 1 położną, 1 pielęgniarką 

i 1 lekarzem. 

 

Po zmianie jest: 

4) dysponować personelem medycznym, zatrudnionym w placówce POZ (bez względu 

na formę zatrudnienia), niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 

minimum 1 położną. 
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ZMIANA 3 

10. Miejsce i termin złożenia oferty 

 

Przed zmianą było: 

10.1  Nabór ofert odbywa się w sposób ciągły, do wyłonienia minimalnej liczby placówek 

(40 POZ), założonej we wniosku o dofinansowanie, jednak nie krócej niż 14 dni od dnia 

zamieszczenia Ogłoszenia o naborze.  

 

Po zmianie jest: 

10.1  Nabór ofert odbywa się w sposób ciągły, do wyłonienia minimalnej liczby placówek 

(40 POZ), założonej we wniosku o dofinansowanie, jednak nie krócej niż 31 dni od dnia 

zamieszczenia Ogłoszenia o naborze.  

 

 

 

ZMIANA 4 

12. Kryteria oceny ofert i zasady wyboru placówek 

12.1 Organizator konkursu dokona wyboru placówek stosując następujące kryteria 

formalne: 

 

Przed zmianą było: 

d) placówka POZ dysponuje personelem medycznym (bez względu na formę 

zatrudnienia), niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. niezbędnym do 

wykonania przedmiotu zamówienia, tj. minimum 1 położną i 1 lekarzem lub 1 pielęgniarką 

i 1 lekarzem lub 1 położną, 1 pielęgniarką i 1 lekarzem POZ. 

 

Po zmianie jest: 

d) placówka POZ dysponuje personelem medycznym (bez względu na formę 

zatrudnienia), niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. niezbędnym do 

wykonania przedmiotu zamówienia, tj. minimum 1 położną POZ. 

 

  

 

ZMIANA 5 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

 

Przed zmianą było: 

4. dysponuje personelem medycznym, zatrudnionym w placówce POZ (bez względu na 

formę zatrudnienia), niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. minimum 

1 położną i 1 lekarzem lub 1 pielęgniarką i 1 lekarzem lub 1 położną, 1 pielęgniarką 

i 1 lekarzem POZ. 

 

Po zmianie jest: 

4. dysponuje personelem medycznym, zatrudnionym w placówce POZ (bez względu na 

formę zatrudnienia), niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. minimum 

1 położną POZ. 

 

  

 

ZMIANA 6 Załącznik nr 2 Umowa  

§ 4 pkt 5 
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Przed zmianą było: 

5. POZ dysponuje personelem medycznym, zatrudnionym w placówce POZ (bez względu 

na formę zatrudnienia), niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 

minimum 1 położną i 1 lekarzem lub 1 pielęgniarką i 1 lekarzem lub 1 położną, 1 

pielęgniarką i 1 lekarzem POZ. 

 

Po zmianie jest: 

5. POZ dysponuje personelem medycznym, zatrudnionym w placówce POZ (bez względu 

na formę zatrudnienia), niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 

minimum 1 położną POZ. 

§ 4 pkt 7 

 

Przed zmianą było: 

7. POZ zobowiązuje się oddelegować 3-8 osób personelu medycznego 

(położnych/pielęgniarek; w przypadku wolnych miejsc – lekarzy rodzinnych) na 

szkolenie (składające się z dwóch modułów: e-learning oraz 6h godzin szkolenia 

stacjonarnego) z zakresu wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, stosowania 

formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej, odróżnienia depresji 

poporodowej od baby blues; udział w szkoleniu personelu medycznego 

wyznaczonego przez placówkę POZ jest obowiązkowy i bezpłatny. 

Po zmianie jest: 

7. POZ zobowiązuje się oddelegować co najmniej 1 osoby personelu medycznego 

(położnych/pielęgniarek; w przypadku wolnych miejsc – lekarzy rodzinnych) na 

szkolenie (składające się z dwóch modułów: e-learning oraz 6h godzin szkolenia 

stacjonarnego) z zakresu wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, stosowania 

formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej, odróżnienia depresji 

poporodowej od baby blues; udział w szkoleniu personelu medycznego 

wyznaczonego przez placówkę POZ jest obowiązkowy i bezpłatny. 

§ 4 pkt 9 

Przed zmianą było: 

9. POZ zobowiązuje się ) oddelegować 3-4 osoby do realizacji działań profilaktycznych 

podczas wizyt patronażowych, tj., wypełniania wraz z pacjentką (kobietą do roku po 

urodzeniu dziecka) Formularzy Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (a w 

przypadku odmowy – zachęcenia do samodzielnego jej wypełnienia on-line na portalu 

poświęconym zjawisku depresji), a w momencie uzyskania wyniku ankiety 

wskazującego na możliwe wystąpienie depresji (≥ 12 pkt) zachęcenia pacjentki do 

wizyty u psychologa w celu konsultacji i uzyskania wsparcia. Zakłada się, że w ramach 

współpracy 1 POZ przekaże średnio 150 wypełnionych formularzy Edynburskiej 

Skali Depresji Poporodowej. 

Po zmianie jest: 
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9. POZ zobowiązuje się ) oddelegować co najmniej 1 osobę do realizacji działań 

profilaktycznych podczas wizyt patronażowych, tj., wypełniania wraz z pacjentką 

(kobietą do roku po urodzeniu dziecka) Formularzy Edynburskiej Skali Depresji 

Poporodowej (a w przypadku odmowy – zachęcenia do samodzielnego jej wypełnienia 

on-line na portalu poświęconym zjawisku depresji), a w momencie uzyskania wyniku 

ankiety wskazującego na możliwe wystąpienie depresji (≥ 12 pkt) zachęcenia pacjentki 

do wizyty u psychologa w celu konsultacji i uzyskania wsparcia. Zakłada się, że w 

ramach współpracy 1 POZ przekaże średnio 150 wypełnionych formularzy 

Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej. 

 

  

 

Pozostałe warunki pozostają bez zmian. 

 

  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty złożone do Zamawiającego, przed 

wprowadzeniem niniejszej zmiany, a spełniające obecnie określony (złagodzony) warunek 

będą traktowane jako ważne, spełniające warunek po zmianie.  

 

  

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 


