Przygotowanie umów nowego typu: 11/6 – KOC II/III oraz 11/7 – DOK.
Dokument zawiera skrócony opis procesu przygotowania profilu ofertowego na Portalu Potencjału (SSX) a
następnie postępowania oferenta w Ofertowaniu celem zawarcia umów w zakresach świadczeń w typach
umowy: 11/6 – KOC II/III oraz 11/7 – DOK.
Dokument nie opisuje całego procesu przygotowania oferty (jest on opisany w dokumentacji użytkownika
programu „Ofertowanie”). Zakłada się, że czytelnik zna sposób przygotowania ofert w innych typach
umowy dlatego w bieżącym dokumencie zostały przedstawione różnice – specyficzne założenia i
wymagania dla ofert dotyczących opieki koordynowanej (tych typów umowy 11/6 i 11/7).
Jednym z elementów specyficznych dla oferty i umowy KOC II/III i DOK jest Wykaz współrealizatorów.
Wykaz współrealizatorów jest rozumiany jako wszystkie własne komórki organizacyjne występujące w
strukturze organizacyjnej oferenta-świadczeniodawcy, wykorzystywane do realizacji świadczeń w ramach
umowy a nie będące miejscem wskazanym w punkcie umowy. Te komórki organizacyjne muszą być
wskazane w ofercie.
Z powodu opisanego powyżej w przygotowanym pliku profilu potencjału (pliku SSX) należy wskazać co
najmniej komórkę - miejsce realizacji świadczeń oraz wszystkie swoje własne komórki, które zostaną użyte
w wykazie współrealizatorów.
Wybrana komórka (właściwa pod względem merytorycznym) zostanie wskazana jako miejsce realizacji
zakresu świadczeń (zgodnie z przyjętymi zasadami definiowania i obsługi umów KOC II/III i DOK w umowie
wystąpi jeden punkt umowy, z jednym miejscem realizacji świadczeń).
Przygotowanie danych takich jak harmonogram oraz sprzęt do generacji SSX w komórkach organizacyjnych
przebiega według normalnego schematu.
Należy natomiast zwrócić uwagę na oznaczenie w portalu zatrudnienia personelu. Personel musi zostać
dopisany przez świadczeniodawcę do komórki – miejsca realizacji świadczeń występującej w umowie.
Wspomniane wymaganie jest konsekwencją założenia, że w umowie wystąpi tylko jeden punkt i jedno
miejsce realizacji świadczeń. Stąd cały personel realizujący świadczenia, który ma być wykazany w umowie
musi być wykazany w tym jednym, wybranym miejscu.
Dla ułatwienia zarządzania w Portalu personelem wykazanym w komórce organizacyjnej zaleca się
dodatkowe oznaczenie personelu wykazanego w komórce – odróżnienie personelu faktycznie
zatrudnionego w komórce od listy personelu dodanego do komórki tylko w celu możliwości wykazania go w
umowach dotyczących opieki koordynowanej.

Przy tworzeniu profilu SSX, należy zaznaczyć komórki, które zostaną użyte w Ofertowaniu.
Na poniższym przykładzie komórka 1452 PORADNIA GINEKOLOGICZNA będzie miejscem wykonywania
świadczeń a komórka 1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt oraz będzie Współrealizatorem.

W Ofertowaniu należy zaimportować plik SSX oraz definicję postępowania.
Następnie wybrać miejsce realizacji świadczeń.

W tym kroku należy wskazać komórkę, która będzie miejscem realizacji świadczeń.

Funkcję określenia komórek współrealizatorów należy wywołać poprzez przycisk Współrealizatorzy.

Za pomocą przycisku „Dodaj” należy wybrać komórki - współrealizatorów, z listy komórek prezentowanych
na liście w oknie Dostępne komórki organizacyjne.

Wskazane komórki zostaną przeniesione do okna Wybrane komórki organizacyjne.

Uwaga:
Oferta KOCII/III i DOK powinna się składać wyłącznie z 1 punktu oferty czyli:
- 1 zakres
- 1 miejsce realizacji
Plus ewentualna lista komórek, które to komórki będą współrealizatorami.
Na wydruku w sekcji IV znajduje się 'Wykaz współrealizatorów', gdzie jest drukowany wykaz komórek
organizacyjnych - współrealizatorów. Dane identyfikacyjne, adresowe jak i rejestrowe są tożsame z danymi
wnioskującego. W części Dane dotyczące zakresu współrealizacji prezentowane są komórki współrealizatorzy, ich dane adresowe oraz IX i X część kodu resortowego.

