
1 
 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ….. 2016 r. (poz. …) 

Załącznik nr 1 

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz 

przypisaną im wartością w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej 

Tabela:  POZ- NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA  

1. Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. 
świadczeniobiorców. 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
Liczba 

punktów 
Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Zapewnienie realizacji świadczeń przez co 
najmniej 3 lekarzy jednoczasowo, w tym co 
najmniej 1 lekarza specjalistę w dziedzinie 
pediatrii.  

20 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.2. Zapewnienie realizacji świadczeń przez co 
najmniej 2 lekarzy jednoczasowo, w tym co 
najmniej 1 lekarza specjalistę w dziedzinie 
pediatrii.  

15 

1.3. Zapewnienie realizacji świadczeń przez co 
najmniej 2 lekarzy jednoczasowo. 

8 

1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie: chorób 
wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, lub 
medycyny ogólnej – równoważnik co 
najmniej 3 etatów. 

10 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.5. Lekarz specjalista w dziedzinie: chorób 
wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, lub 
medycyny ogólnej – równoważnik co 
najmniej 2 etatów. 

8 

1.6. Lekarz specjalista w dziedzinie: chorób 
wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, lub 
medycyny ogólnej – równoważnik co 
najmniej 1 etatu. 

5 

1.7. Zapewnienie realizacji świadczeń przez co 
najmniej 2 pielęgniarki jednoczasowo. 

4  

1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
odbywa szkolenie specjalizacyjne w 
dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
zachowawczego – równoważnik co najmniej 
3 etatów. 

7 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.9. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 

5 
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długoterminowej, zachowawczego, lub która 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
odbywa szkolenie specjalizacyjne w 
dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
zachowawczego – równoważnik co najmniej 
2 etatów. 

1.10. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
odbywa szkolenie specjalizacyjne w 
dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
zachowawczego – równoważnik co najmniej 
1 etatu. 

2 

2.  Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Aparat USG – w miejscu udzielania 
świadczeń. 

5  

3. Zewnętrzna 
ocena – 
systemy 
zarządzania 

3.1. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania 
jakością. 

2  

3.2. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. 

2  

4. Wyniki 
kontroli 

4.1. Udzielanie świadczeń przez personel o 
kwalifikacjach niższych niż wykazane w 
umowie – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

4.2. Udzielanie świadczeń w sposób i w 
warunkach nieodpowiadających wymogom 
określonym w umowie –  tylko na podstawie 
kontroli. 

-1  

4.3. Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w 
umowie – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

4.4. Obciążenie świadczeniobiorców kosztami 
leków lub wyrobów medycznych, lub 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, w 
przypadkach, o których mowa w art. 35 
ustawy o świadczeniach. 

-1  

4.5. Pobieranie nienależnych opłat od 
świadczeniobiorców za świadczenia będące 
przedmiotem umowy. 

-1  

4.6. Niezasadne ordynowanie leków lub 
wyrobów medycznych, lub środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

4.7. Nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych 
świadczeń – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

4.8. Udzielanie świadczeń w miejscach 
nieobjętych umową. 

-1  

4.9. Niewykonanie w wyznaczonym terminie -1  
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zaleceń pokontrolnych. 

4.10. Stwierdzenie naruszeń, które zostały 
stwierdzone w poprzednich kontrolach. 

-1  

4.11. Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 
85 godzin tygodniowo (u danego 
świadczeniodawcy w różnych ofertach i 
umowach oraz u różnych 
świadczeniodawców) – co najmniej 1 
przypadek. 

-1 

Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

4.12. Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 
85 godzin tygodniowo (u danego 
świadczeniodawcy w różnych ofertach i 
umowach oraz u różnych 
świadczeniodawców) – co najmniej 3 
przypadki. 

-2 

4.13. Co najmniej 10% świadczeń po raz pierwszy 
przekazanych do rozliczenia po upływie 
okresu rozliczeniowego.  

-1  

4.14. Brak aktualnego przeglądu serwisowego 
sprzętu i aparatury medycznej do wykonania 
świadczenia – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

5. Pozostałe 
warunki 

5.1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji 
medycznej w rozumieniu przepisów ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym 
w przypadku wystawiania recept i skierowań 
co najmniej  poprzez nanoszenie danych za 
pomocą wydruku. 

4  

5.2. Zapewnienie serwisu sprzętu medycznego 
przez podmiot gospodarczy świadczący 
działalność serwisową na podstawie umowy 
z producentem danego wyrobu. 

2  

II. Komplekso
wość 

1. Dostęp  
do badań / 
świadczeń 

1.1. Zapewnienie diagnostyki RTG – w lokalizacji.  2 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.2. Pracownia rentgenodiagnostyki wpisana w 
rejestrze część VIII kodu resortowego: 7240 
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej – w 
lokalizacji. 

4 

1.3. Punkt pobrań materiałów do badań 
laboratoryjnych wpisany w rejestrze część 
VIII kodu resortowego: 7110 Punkt pobrań 
materiałów do badań – w lokalizacji. 

3 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.4. Zapewnienie medycznej diagnostyki 
laboratoryjnej – Laboratorium diagnostyczne 
wpisane w rejestrze część VIII kodu 
resortowego: 7100 Pracownia diagnostyki 
laboratoryjnej (laboratorium) – w lokalizacji. 

6 

1.5. Zapewnienie gotowości wyłącznego 
użytkowania co najmniej jednego środka 
transportu sanitarnego, spełniającego cechy 
techniczne i jakościowe określone w polskich 
normach przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane – w lokalizacji. 

4  

2.Sposób 
wykonania 
umowy 

2.1. Realizacja całości umowy stanowiącej 
przedmiot postępowania bez udziału 
podwykonawców. 

2  

2.2. Oferent realizuje umowę w zakresie 
szpitalnego oddziału ratunkowego – w 
lokalizacji. 

9  

III. Dostępność 1. Dostęp  
dla osób 
niepełnospr
awnych 

1.1.  Co najmniej jedno z pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
– w miejscu udzielania świadczeń. 

2  
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2. Pozostałe 
warunki 

2.1. Brak realizacji świadczeń przez osoby 
wykonujące zawód medyczny wykazane w 
harmonogramie umowy, od 1 do 2 
przypadków – w okresie ostatnich 12 
miesięcy poprzedzających o 2 miesiące 
miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.  

-1 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

2.2. Brak realizacji świadczeń w zakresie 
personelu wykazanego w harmonogramie 
umowy, powyżej 2 przypadków – w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 
miesiące miesiąc, w którym ogłoszono 
postępowanie. 

-2 

2.3. Brak realizacji świadczeń w zakresie 
personelu wykazanego w harmonogramie 
umowy, od 1 do 2 przypadków – w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 14 
miesięcy miesiąc, w którym ogłoszono 
postępowanie. 

-1 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

2.4. Brak realizacji świadczeń w zakresie 
personelu wykazanego w harmonogramie 
umowy, powyżej 2 przypadków – w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 14 
miesięcy miesiąc, w którym ogłoszono 
postępowanie. 

-2 

IV. Ciągłość 1. Ciągłość 1.1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje 
proces leczenia świadczeniobiorców w 
ramach danego zakresu świadczeń w 
miejscu wskazanym w ofercie i w ramach 
obszaru, którego dotyczy postępowanie. 

8  

1.2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na 
podstawie umowy proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego 
zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 
którego dotyczy postępowanie 
nieprzerwanie od 3 lat. 

1 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.3. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na 
podstawie umowy proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego 
zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 
którego dotyczy postępowanie 
nieprzerwanie od  5  lat. 

2 

V. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem 
określonym w załączniku nr 17 do 
rozporządzenia. 

 Maksymalni
e 5 punktów 

VI. Inne  1.Współpraca 
z Agencją  

1.1. Realizacja umowy, o której mowa w art. 31lc 
ust. 4 ustawy o świadczeniach, w zakresie 
świadczeń objętych przedmiotem 
postępowania. 

2  

2. Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 
50 tys. świadczeniobiorców. 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
Liczba 

punktów 
Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1. Zapewnienie realizacji świadczeń przez co 

najmniej 2 lekarzy jednoczasowo, w tym co 

najmniej 1 lekarza specjalistę w dziedzinie 

pediatrii. 

15 Dotyczy 

obszaru 

obejmujące

go do 100 

tys. 

świadczenio

biorców  

1.2. Zapewnienie realizacji świadczeń przez co 
najmniej 3 lekarzy jednoczasowo, w tym co 

15 Dotyczy 
obszaru 
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najmniej 1 lekarza specjalistę w dziedzinie 
pediatrii.  

obejmujące
go powyżej 
100 tys. 
świadczenio
biorców  

1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie: chorób 
wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, lub 
medycyny ogólnej – równoważnik co 
najmniej 4 etatów. 

15 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie: chorób 
wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub 
medycyny ogólnej – równoważnik co 
najmniej 3 etatów. 

10 

1.5. Lekarz specjalista w dziedzinie: chorób 
wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub 
medycyny ogólnej – równoważnik co 
najmniej 2 etatów. 

5 

1.6. Zapewnienie realizacji świadczeń przez co 
najmniej 3 pielęgniarki jednoczasowo.  

4  Dotyczy 
obszaru 
obejmujące
go powyżej 
100 tys. 
świadczenio
biorców  

1.7. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
odbywa szkolenie specjalizacyjne w 
dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
zachowawczego – równoważnik co najmniej 
3 etatów. 

7 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
odbywa szkolenie specjalizacyjne w 
dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
zachowawczego – równoważnik co najmniej 
2 etatów. 

5 

1.9. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 

2 
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długoterminowej, zachowawczego, lub która 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, 
środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych, opieki 
długoterminowej, zachowawczego, lub która 
odbywa szkolenie specjalizacyjne w 
dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
zachowawczego – równoważnik co najmniej 
1 etatu. 

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Aparat USG – w miejscu udzielania świadczeń. 5  

3. Zewnętrzna 
ocena – 
systemy 
zarządzania 

3.1. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania 
jakością. 

2  

3.2. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. 

2  

4.  Wyniki 
kontroli 

4.1. Udzielanie świadczeń przez personel o 
kwalifikacjach niższych niż wykazane w 
umowie – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

4.2. Udzielanie świadczeń w sposób i w 
warunkach nieodpowiadających wymogom 
określonym w umowie –  tylko na podstawie 
kontroli. 

-1  

4.3. Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w 
umowie – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

4.4. Obciążenie świadczeniobiorców kosztami 
leków lub wyrobów medycznych, lub 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, w 
przypadkach, o których mowa w art. 35 
ustawy o świadczeniach. 

-1  

4.5. Pobieranie nienależnych opłat od 
świadczeniobiorców za świadczenia będące 
przedmiotem umowy. 

-1  

4.6.  Niezasadne ordynowanie leków lub 
wyrobów medycznych, lub środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

4.7. Nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych 
świadczeń – tylko na podstawie kontroli.  

-1  

4.8. Udzielanie świadczeń w miejscach 
nieobjętych umową. 

-1  

4.9. Niewykonanie w wyznaczonym terminie 
zaleceń pokontrolnych. 

-1  

4.10. Stwierdzenie naruszeń, które zostały 
stwierdzone w poprzednich kontrolach. 

-1  

4.11. Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 
85 godzin tygodniowo (u danego 
świadczeniodawcy w różnych ofertach i 
umowach oraz u różnych 
świadczeniodawców) – co najmniej 2 
przypadki. 

-1 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

4.12. Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 
85 godzin tygodniowo (u danego 
świadczeniodawcy w różnych ofertach i 
umowach oraz u różnych 
świadczeniodawców) – co najmniej 4 

-2  
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przypadki. 

4.13. Co najmniej 10% świadczeń po raz pierwszy 
przekazanych do rozliczenia po upływie 
okresu rozliczeniowego. 

-1  

4.14. Brak aktualnego przeglądu serwisowego 
sprzętu i aparatury medycznej do wykonania 
świadczenia – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

5. Pozostałe 
warunki 

5.1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji 
medycznej w rozumieniu przepisów ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym 
w przypadku wystawiania recept i skierowań 
co najmniej  poprzez nanoszenie danych za 
pomocą wydruku. 

4  

5.2. Zapewnienie serwisu sprzętu medycznego 
przez podmiot gospodarczy świadczący 
działalność serwisową na podstawie umowy 
z producentem danego wyrobu. 

2  

II. Komplekso
wość 

1. Dostęp  
do badań / 
świadczeń 

1.1. Zapewnienie diagnostyki RTG – w lokalizacji.  2  Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.2. Pracownia rentgenodiagnostyki wpisana w 
rejestrze część VIII kodu resortowego: 7240 
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej – w  
lokalizacji. 

4 

1.3. Punkt pobrań materiałów do badań 
laboratoryjnych wpisany w rejestrze część 
VIII kodu resortowego: 7110 Punkt pobrań 
materiałów do badań – w lokalizacji. 

3 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.4. Zapewnienie medycznej diagnostyki 
laboratoryjnej – Laboratorium diagnostyczne 
wpisane w rejestrze część VIII kodu 
resortowego: 7100 Pracownia diagnostyki 
laboratoryjnej (laboratorium) – w lokalizacji. 

6  

1.5. Zapewnienie gotowości wyłącznego 
użytkowania co najmniej jednego środka 
transportu sanitarnego, spełniającego cechy 
techniczne i jakościowe określone w polskich 
normach przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane – w lokalizacji. 

4 Dotyczy 
obszaru 
obejmująceg
o do 200 tys. 
świadczeniobi
orców 

1.6. Zapewnienie gotowości wyłącznego 
użytkowania co najmniej dwóch środków 
transportu sanitarnego, spełniających cechy 
techniczne i jakościowe określone w polskich 
normach przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane – w lokalizacji. 

4 Dotyczy 
obszaru 
obejmująceg
o powyżej 
200 tys. 
świadczeniobi
orców 

2.Sposób 
wykonania 
umowy 

1.6. Realizacja całości umowy stanowiącej 
przedmiot postępowania bez udziału 
podwykonawców 

2  

1.7. Oferent realizuje umowę w zakresie 
szpitalnego oddziału ratunkowego – w 
lokalizacji. 

9  

III. Dostępność 1.Dostęp  
dla osób 
niepełnospra
wnych 

1.1. Co najmniej jedno z pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
– w miejscu udzielania świadczeń. 

2  

2. Pozostałe 
warunki 

2.1. Brak realizacji świadczeń w zakresie 
personelu wykazanego w harmonogramie 
umowy, od 1 do 2 przypadków – w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 
miesiące miesiąc, w którym ogłoszono 
postępowanie. 

-1 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

2.2. Brak realizacji świadczeń w zakresie 
personelu wykazanego w harmonogramie 

-2 



8 
 

umowy, powyżej 2 przypadków – w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 
miesiące miesiąc, w którym ogłoszono 
postępowanie. 

2.3. Brak realizacji świadczeń w zakresie 
personelu wykazanego w harmonogramie 
umowy, od 1 do 2 przypadków – w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 14 
miesięcy miesiąc, w którym ogłoszono 
postępowanie. 

-1 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

2.4. Brak realizacji świadczeń w zakresie 
personelu wykazanego w harmonogramie 
umowy, od 1 do 2 przypadków – w okresie 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 14 
miesięcy miesiąc, w którym ogłoszono 
postępowanie. 

-2 

IV. Ciągłość 1. Ciągłość 1.1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje 
na podstawie umowy proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego 
zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 
którego dotyczy postępowanie. 

8  

1.2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje 
na podstawie umowy proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego 
zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 
którego dotyczy postępowanie 
nieprzerwanie od 3 lat. 

1 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

1.3. W dniu złożenia oferty oferent realizuje 
na podstawie umowy proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego 
zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 
którego dotyczy postępowanie 
nieprzerwanie od 5 lat. 

2 

V. Cena 1. Cena 1.1.  Cena obliczona zgodnie z wzorem 
określonym w załączniku nr 17 do 
rozporządzenia. 

 Maksymalni
e 5 punktów 

VI. Inne  1. Współpraca 
z Agencją  

1.1.  Realizacja umowy, o której mowa w art. 
31lc ust. 4 ustawy o świadczeniach, w 
zakresie świadczeń objętych 
przedmiotem postępowania. 

2  

 


