
 
 
 
 

 

 
9 czerwca (czwartek) w godz. 12:30-13:15 

 
Platforma MS Teams 

Dlaczego warto wziąć udział w webinarium? 

W przetargach szpitalnych ryzyka finansowe wynikają zarówno z uksztaltowania systemu refundacji leków, jak i rozwiązań 
przewidzianych w prawie zamówień publicznych. Wspomniane uwarunkowania prawne tworzą splot zagadnień, które 
bezpośrednio wpływają na działania biznesowe związane z przetargami szpitalnymi.  

W aktualnych, zmieniających się dynamicznie warunkach rynkowych, które powodować mogą istotne zaburzenia w zakresie 
przewidywalności cen i pewności w łańcuchu dostaw, szczególnie przydatna wydaje się znajomość ryzyk i problemów prawnych 
charakterystycznych dla przetargów szpitalnych, które omówione zostaną podczas webinarium.  

Czego dowiesz się podczas webinaru? 

 

Kim będą prelegenci? 

Webinarium poprowadzą eksperci z Praktyki Life Sciences oraz z zespołu zamówień publicznych DZP:  

➢ Marcin Pieklak | Partner | Praktyka Life Sciences 
➢ Joanna Belowska | Associate | Praktyka Life Sciences 
➢ Agata Cichocka | Associate | Praktyka Life Sciences 
➢ Michał Gajdek | Senior Associate | zespół zamówień publicznych 
➢ Michał Mielnik | Senior Associate | zespół zamówień publicznych  

 

Rejestracja: prosimy o wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez formularz do 6 czerwca. 
Udział w konferencji jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów. 

 

• Prawo zamówień publicznych – wprowadzenie do problematyki   
o Jak powinni postępować uczestnicy rynku, aby umożliwić sprawne zawarcie umowy i realizację kontraktu? 
o Jakie konsekwencje grożą wykonawcy, który odmówi wykonania nierentownego zamówienia? 

• Przetargi centralne w programach lekowych i chemioterapii 
o W jakich sytuacjach można przeprowadzić postępowanie indywidualne? 
o Omówienie dotychczasowych przetargów z podziałem na leki oryginalne i generyczne. 

• Brak kontynuacji refundacji a obowiązująca umowa przetargowa – ryzyka dla podmiotu odpowiedzialnego  

• Średni koszt rozliczenia substancji czynnych w latach 2018-2021 – analiza i wnioski 
o Case study. Zobowiązanie do dostarczenia leku w cenie nie wyższej niż limit finansowania w sytuacji, gdy 

refundowany zostaje produkt generyczny i zmniejsza się limit finansowania. 

• Zmiana kategorii dostępności refundacyjnej 
o Czy możliwa jest zmiana kategorii dostępności refundacyjnej? 
o Przykłady przejścia leków z programu lekowego do chemioterapii.  

• Współczynniki korygujące 

Zapraszamy na 
webinarium  

Wyzwania finansowe w przetargach 

szpitalnych 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWK-tuTGGCPVEtDkifaIm0bNUQkZWWUNZVkdKT0Y3WEVMREROWUxCQUpCQS4u

