
Uchwała nr 1175/357/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 17 lipca 2018 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizatora programu 
polityki zdrowotnej pn.: „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia 
zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” na lata 2018 – 2019 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000), art. 9 pkt 1 i art. 48b ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Rozstrzyga się konkurs na realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program badań 

przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C”  
na lata 2018 – 2019, zwanego dalej „Programem”, poprzez dokonanie wyboru ofert 
następujących podmiotów: 
1) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz partnerów: Szpitala Klinicznego 

Dzieciątka Jezus i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, 
2) Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa 

– Targówek, 
3) Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga – Północ 
- oraz powierzenie im realizacji Programu. 

2. Na realizację Programu z budżetu Województwa Mazowieckiego zostaną przekazane 
środki w wysokości 510.750 zł (w tym 161.227,60 zł w 2018 r. i 349.522,40 zł w 2019 r.),  
z których: 
1) dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz partnerów: Szpitala Klinicznego 

Dzieciątka Jezus i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego – w kwocie 416.208 zł,  
w tym: 138.717,60 zł w 2018 r. oraz 277.490,40 zł w 2019 r.;  

2) dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa  
– Targówek - w kwocie 54.024 zł, w tym: 9.004 zł w 2018 r. oraz 45.020 zł w 2019 r.; 

3) dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Praga  
– Północ – w kwocie 40.518 zł, w tym: 13.506 zł w 2018 r. oraz 27.012 zł w 2019 r. 

3. Lista rankingowa ofert poprawnych formalnie i merytorycznie złożonych w konkursie,  
ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny oraz wnioskowanych  
do otrzymania kwot stanowi załącznik do uchwały. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, zostały zaplanowane w budżecie Województwa 
Mazowieckiego na rok 2018, przyjętym uchwałą nr 258/17 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa 
Mazowieckiego na 2018 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12489), w dziale 851  
- rozdziale 85149, § 4300 i pochodzą z dochodów własnych oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2038 - przyjętej uchwałą  
nr 259/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 20382. 

 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Adam Struzik 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434  
oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128. 
2 Zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 1/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., nr 23/18 z dnia 27 lutego  
2018 r., nr 31/18 z dnia 28 marca 2018 r., nr 51/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., nr 56/18 z dnia 22 maja 2018 r., nr 94/18 z dnia  
19 czerwca 2018 r. oraz nr 109/18 z dnia 10 lipca 2018 r. 
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