
1 
 

Załącznik nr 10 

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz 

przypisaną im wartością w rodzaju ratownictwo medyczne 

Tabela nr 1 RATOWNICTWO MEDYCZNE (RTM) 

1.Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punkt
ów 

Uwagi 

I. Jakość 
 

1. Personel – czas 
pracy 
nielekarskiego 
personelu 
medycznego 
wykazanego w 
ofercie 

Procentowy udział łącznego czasu pracy 
wykazanych w ofercie osób wykonujących 
zawód medyczny niebędących lekarzami 
lub lekarzami dentystami, którego 
średniotygodniowy czas pracy będzie 
mieścił się w przedziale od 12 do 72 
godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 
24 godzin i za każdym razem zostanie 
poprzedzony przynajmniej 11 godzinną 
przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy 
całego nielekarskiego personelu 
medycznego wykazanego w ofercie, 
będzie w skali każdego miesiąca 
obowiązywania umowy wyliczony według 
wzoru: 
p = x / y * 100%  
gdzie: p – procentowy 
 udział łącznego czasu pracy wykazanych 
w ofercie osób wykonujących zawód 
medyczny niebędących lekarzami lub 
lekarzami dentystami, którego 
średniotygodniowy czas pracy będzie 
mieścił się w przedziale od 12 do 72 
godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 
24 godzin i za każdym razem zostanie 
poprzedzony przynajmniej 11 godzinną 
przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy 
całego nielekarskiego personelu 
medycznego wykazanego w ofercie;  
x – łączny średniotygodniowy czas pracy 
wykazanych w ofercie osób wykonujących 
zawód medyczny niebędących lekarzami 
lub lekarzami dentystami, którego 
średniotygodniowy czas pracy będzie 
mieścił się w przedziale od 12 do 72 
godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 
24 godzin i za każdym razem zostanie 
poprzedzony przynajmniej 11 godzinną 
przerwą w pracy;  
y – łączny średniotygodniowy czas pracy 
wszystkich osób wykonujących zawód 
medyczny niebędących lekarzami lub 
lekarzami dentystami wykazanych w 
ofercie, wynosił: 

  

1) mniej niż 5%; 1  

2) co najmniej 5%; 2  

3) co najmniej 10%; 3  

4) co najmniej 15%; 4  

5) co najmniej 20%; 5  

6) co najmniej 25%; 6  

7) co najmniej 30%; 8  

8) co najmniej 35%;  10  
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9) co najmniej 40%;  12  

10) co najmniej 45%; 16  

11) co najmniej 50%;  20  

12) co najmniej 55%; 22  

13) co najmniej 60%;  24  

14) co najmniej 65%; 26  

15) co najmniej 70%;  28  

16) co najmniej 75%; 30  

17) co najmniej 80%;  32  

18) co najmniej 85%; 34  

19) co najmniej 90%;  36  

20) co najmniej 95%; 38  

21) 100%. 40  

2. Zewnętrzna 
ocena jakości 

Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania 
jakością. 

5  

II. Ciągłość 1. Realizacja 
procesu leczenia 
świadczeniobiorc
ów w ramach 
danego zakresu 
na podstawie 
umowy  

W dniu złożenia oferty oferent realizuje 
proces leczenia świadczeniobiorców w 
ramach danego zakresu świadczeń na 
terenie całego rejonu operacyjnego, 
którego dotyczy postępowanie, 
zdefiniowanym zgodnie z krajowym 
rejestrem urzędowym podziału 
terytorialnego kraju (TERYT). 

3  

2.Posiadanie 
działającego 
systemu 
teletransmisji 
EKG 
obejmującego 
wszystkie 
oferowane 
zespoły 
ratownictwa 
medycznego 

Dysponowanie we wszystkich zespołach 
ratownictwa medycznego działającym 
systemem transmisji zapisu EKG (12 
odprowadzeń), w ramach współpracy ze 
świadczeniodawcami realizującymi 
umowę w zakresie obejmującym 
przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i 
leczenie trombolityczne.  

25 Uzyskanie punktacji w 
ramach parametru jest 
możliwe wyłącznie w 
przypadku spełnienia 
wymogów w stosunku do 
wszystkich zespołów 
ratownictwa medycznego 
mających funkcjonować w 
rejonie operacyjnym, którego 
dotyczy postępowanie, bez 
względu na zakres świadczeń. 

III Kompleks
owość 

 Realizacja umowy bez udziału 
podwykonawców. 

5  

IV. Cena 1. Cena – 
podstawowy 
zespół 
ratownictwa 
medycznego 

Cena obliczona zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 17 do 
rozporządzenia. 

8 Nie dotyczy zespołów 
czasowych i wodnych. 

2. Cena – wodne 

oraz lotnicze 
specjalistyczne 
zespoły 
ratownictwa 
medycznego 

Cena obliczona zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 17 do 
rozporządzenia. 

8 Nie dotyczy całodobowych 
zespołów naziemnych. 

V. Dostępnoś

ć 

 Realizacja świadczeń dla 
świadczeniobiorców z otyłością – co 
najmniej 1 środek transportu sanitarnego 
wyposażony w nosze o nośności co 
najmniej 200 kg.  

1  

 Realizacja świadczeń dla 

świadczeniobiorców z otyłością – co 

najmniej 1 środek transportu sanitarnego 

wyposażony nosze miękkie o nośności co 

najmniej 350 kg. 

1  



3 
 

VI. Inne  Współpraca z 

Agencją 

Realizacja umowy, o której mowa w art. 

31lc ust. 4 ustawy o świadczeniach, w 

zakresie świadczeń objętych przedmiotem 

postępowania. 

2  

2.Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego  

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punkt
ów 

Uwagi 

I Jakość 
 

1. Personel – 
procentowy 
udział czasu 
pracy 
wykazanych w 
ofercie lekarzy 
posiadających 
tytuł specjalisty 
w dziedzinie 
medycyny 
ratunkowej w 
łącznym czasie 
pracy wszystkich 
lekarzy 
wykazanych w 
ofercie 

Procentowy udział czasu pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy 
posiadających tytuł specjalisty w 
dziedzinie medycyny ratunkowej, w 
łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy 
wykazanych w ofercie, będzie w skali 
każdego miesiąca obowiązywania umowy 
wyliczony według wzoru: 
 
p = x / y * 100% 
gdzie:  
p – procentowy udział czasu pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy o danych 
kwalifikacjach, w łącznym czasie pracy 
wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie; 
x – łączny średniotygodniowy czas pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy o danych 
kwalifikacjach; y – łączny 
średniotygodniowy czas pracy wszystkich 
lekarzy wykazanych w ofercie, wynosił: 

 Jedna odpowiedź do wyboru. 
Na potrzeby niniejszego 
wyliczenia każdy z lekarzy 
wykazanych w ofercie może 
zostać przydzielony 
maksymalnie do jednej z 
następujących grup:  
1) lekarze posiadający tytuł 
specjalisty w dziedzinie 
medycyny ratunkowej;  
2) lekarze, którzy ukończyli co 
najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie 
medycyny ratunkowej oraz 
posiadają specjalizację lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
wymienionej w art. 57 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym;  
3) lekarze, którzy ukończyli co 
najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie 
medycyny ratunkowej lub 
posiadają specjalizację lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
wymienionej w art. 57 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 
r. poz. 757 z późn. zm.); 
4) pozostali lekarze. 
 
Jeżeli kwalifikacje lekarza 
pozwalają na przydzielenie go 
do więcej niż jednej grupy, 
należy przydzielić danego 
lekarza do tej z tych grup, 
która została wymieniona 
jako pierwsza w powyższym 
zestawieniu. Na potrzeby 
dokonywania wyliczeń żaden 
z lekarzy wykazanych w 
ofercie nie może zostać 
przydzielony do więcej niż 
jednej ze wskazanych 
powyżej grup. 

1) co najmniej 5%; 1 

2) co najmniej 10%; 2 

3) co najmniej 15%; 3 

4) co najmniej 20%; 4 

5) co najmniej 25%; 5 

6) co najmniej 30%; 6 

7) co najmniej 35%; 7 

8) co najmniej 40%; 8 

9) co najmniej 45%; 9 

10) co najmniej 50%; 10 

11) co najmniej 55%; 13 

12) co najmniej 60%; 16 

13) co najmniej 65%; 18 

14) co najmniej 70%; 22 

15) co najmniej 75%; 26 

16) co najmniej 80%; 28 

17) co najmniej 85%; 32 

18) co najmniej 90%; 36 

19) co najmniej 95%; 38 

20) 100%. 40 

2. Personel – 
procentowy 
udział czasu 

Procentowy udział czasu pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy, którzy 
ukończyli co najmniej drugi rok 

 Jedna odpowiedź do wyboru. 
Na potrzeby niniejszego 
wyliczenia każdy z lekarzy 
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pracy 
wykazanych w 
ofercie lekarzy, 
którzy ukończyli 
co najmniej drugi 
rok specjalizacji 
w dziedzinie 
medycyny 
ratunkowej oraz 
posiadają 
specjalizację lub 
tytuł specjalisty 
w dziedzinie 
wymienionej w 
art. 57 ust. 1 pkt 
1 ustawy 

specjalizacji w dziedzinie medycyny 
ratunkowej oraz posiadają specjalizację 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie 
wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, w łącznym 
czasie pracy wszystkich lekarzy 
wykazanych w ofercie, będzie w skali 
każdego miesiąca obowiązywania umowy 
wyliczony według wzoru: 
 
p = x / y * 100% 
gdzie:  
p – procentowy udział czasu pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy o danych 
kwalifikacjach, w łącznym czasie pracy 
wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie; 
x – łączny średniotygodniowy czas pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy o danych 
kwalifikacjach; y – łączny 
średniotygodniowy czas pracy wszystkich 
lekarzy wykazanych w ofercie, wynosił: 

wykazanych w ofercie może 
zostać przydzielony 
maksymalnie do jednej z 
następujących grup:  
1) lekarze posiadający tytuł 
specjalisty w dziedzinie 
medycyny ratunkowej;  
2) lekarze, którzy ukończyli co 
najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie 
medycyny ratunkowej oraz 
posiadają specjalizację lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
wymienionej w art. 57 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym;  
3) lekarze, którzy ukończyli co 
najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie 
medycyny ratunkowej lub 
posiadają specjalizację lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
wymienionej w art. 57 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym; 
4) pozostali lekarze. 
 
Jeżeli kwalifikacje lekarza 
pozwalają na przydzielenie go 
do więcej niż jednej grupy, 
należy przydzielić danego 
lekarza do tej z tych grup, 
która została wymieniona 
jako pierwsza w powyższym 
zestawieniu. Na potrzeby 
dokonywania wyliczeń żaden 
z lekarzy wykazanych w 
ofercie nie może zostać 
przydzielony do więcej niż 
jednej ze wskazanych 
powyżej grup. 

1) co najmniej 5%; 0,5 

2) co najmniej 10%; 1 

3) co najmniej 15%; 1,5 

4) co najmniej 20%; 3,5 

5) co najmniej 25%; 4 

6) co najmniej 30%; 4,5 

7) co najmniej 35%;  5 

8) co najmniej 40%; 5,5 

9) co najmniej 45%; 6 

10) co najmniej 50%;   6,5 

11) co najmniej 55%; 7 

12) co najmniej 60%;  7,5 

13) co najmniej 65%; 8 

14) co najmniej 70%;  9 

15) co najmniej 75%; 10 

16) co najmniej 80%;  11 

17) co najmniej 85%; 12 

18) co najmniej 90%; 13 

19) co najmniej 95%; 14 

20) 100%. 15 

3. Personel – 
procentowy 
udział czasu 
pracy 
wykazanych w 
ofercie lekarzy, 
którzy ukończyli 
co najmniej drugi 
rok specjalizacji 
w dziedzinie 
medycyny 
ratunkowej lub 
posiadają 
specjalizację lub 
tytuł specjalisty 
w dziedzinie 
wymienionej w 
art. 57 ust. 1 pkt 

Procentowy udział czasu pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy, którzy 
ukończyli co najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie medycyny 
ratunkowej lub posiadają specjalizację lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej 
w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, w łącznym 
czasie pracy wszystkich lekarzy 
wykazanych w ofercie, będzie w skali 
każdego miesiąca obowiązywania umowy 
wyliczony według wzoru: 
 
p = x / y * 100% 
gdzie:  
p – procentowy udział czasu pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy o danych 

 Jedna odpowiedź do wyboru. 
Na potrzeby niniejszego 
wyliczenia każdy z lekarzy 
wykazanych w ofercie może 
zostać przydzielony 
maksymalnie do jednej z 
następujących grup:  
1) lekarze posiadający tytuł 
specjalisty w dziedzinie 
medycyny ratunkowej;  
2) lekarze, którzy ukończyli co 
najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie 
medycyny ratunkowej oraz 
posiadają specjalizację lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
wymienionej w art. 57 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 8 



5 
 

1 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. 
o Państwowym 
Ratownictwie 
Medycznym, w 
łącznym czasie 
pracy wszystkich 
lekarzy 
wykazanych w 
ofercie 

kwalifikacjach, w łącznym czasie pracy 
wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie; 
x – łączny średniotygodniowy czas pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy o danych 
kwalifikacjach; y – łączny 
średniotygodniowy czas pracy wszystkich 
lekarzy wykazanych w ofercie, wynosił: 

września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym;  
3) lekarze, którzy ukończyli co 
najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie 
medycyny ratunkowej lub 
posiadają specjalizację lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie 
wymienionej w art. 57 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 8 
września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie 
Medycznym; 
4) pozostali lekarze. 
 
Jeżeli kwalifikacje lekarza 
pozwalają na przydzielenie go 
do więcej niż jednej grupy, 
należy przydzielić danego 
lekarza do tej z tych grup, 
która została wymieniona 
jako pierwsza w powyższym 
zestawieniu. Na potrzeby 
dokonywania wyliczeń żaden 
z lekarzy wykazanych w 
ofercie nie może zostać 
przydzielony do więcej niż 
jednej ze wskazanych 
powyżej grup. 

1) co najmniej 5%; 0,25 

2) co najmniej 10%; 0,5 

3) co najmniej 15%; 1,75 

4) co najmniej 20%; 1 

5) co najmniej 25%; 1,25 

6) co najmniej 30%; 1,5 

7) co najmniej 35%; 1,75 

8) co najmniej 40%;  2 

9) co najmniej 45%; 2,25 

10) co najmniej 50%;   2,5 

11) co najmniej 55%; 2,75 

12) co najmniej 60%;  3 

13) co najmniej 65%; 3,25 

14) co najmniej 70%;  3,5 

15) co najmniej 75%; 3,75 

16) co najmniej 80%;  4 

17) co najmniej 85%; 4,25 

18) co najmniej 90%;  4,5 

19) co najmniej 95%; 4,75 

20) 100%. 5 

4. Personel – czas 
pracy lekarzy 
wykazanych w 
ofercie 

Procentowy udział łącznego czasu pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy, których 
średniotygodniowy czas pracy będzie 
mieścił się w przedziale od 12 do 72 
godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 
24 godzin i za każdym razem zostanie 
poprzedzony przynajmniej 11 godzinną 
przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy 
wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, 
będzie w skali każdego miesiąca 
obowiązywania umowy wyliczony według 
wzoru:  
 
p = x / y * 100% 
gdzie:  
p – procentowy udział łącznego czasu 
pracy wykazanych w ofercie lekarzy, 
których średniotygodniowy czas pracy 
będzie mieścił się w przedziale od 12 do 
72 godzin, a ciągły czas pracy nie 
przekroczy 24 godzin i za każdym razem 
zostanie poprzedzony przynajmniej 
11‐godzinną przerwą w pracy, w łącznym 
czasie pracy wszystkich lekarzy 
wykazanych w ofercie;  
x – łączny średniotygodniowy czas pracy 
wykazanych w ofercie lekarzy, których 
średniotygodniowy czas pracy będzie 
mieścił się w przedziale od 12 do 72 
godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 
24 godzin i za każdym razem zostanie 
poprzedzony przynajmniej 11‐godzinną 
przerwą w pracy; y – łączny 

 Jedna odpowiedź do wyboru 
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średniotygodniowy czas pracy wszystkich 
lekarzy wykazanych w ofercie, wynosił: 

1) co najmniej 5%; 0,5 

2) co najmniej 10%; 1 

3) co najmniej 15%; 1,5 

4) co najmniej 20%; 2 

5) co najmniej 25%; 2,5 

6) co najmniej 30%; 3 

7) co najmniej 35%;  3,5 

8) co najmniej 40%;  4 

9) co najmniej 45%; 4,5 

10) co najmniej 50%;   5 

11) co najmniej 55%; 5,5 

12) co najmniej 60%;  6 

13) co najmniej 65%; 6,5 

14) co najmniej 70%;  7 

15) co najmniej 75%; 7,5 

16) co najmniej 80%; 8 

17) co najmniej 85%; 8,5 

18) co najmniej 90%;  9 

19) co najmniej 95%; 9,5 

20) 100%. 10 

5. Personel – czas 
pracy 
nielekarskiego 
personelu 
medycznego 
wykazanego w 
ofercie 

Procentowy udział łącznego czasu pracy 
wykazanych w ofercie osób wykonujących 
zawód medyczny niebędących lekarzami 
lub lekarzami dentystami, którego 
średniotygodniowy czas pracy będzie 
mieścił się w przedziale od 12 do 72 
godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 
24 godzin i za każdym razem zostanie 
poprzedzony przynajmniej 11 godzinną 
przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy 
całego nielekarskiego personelu 
medycznego wykazanego w ofercie, 
będzie w skali każdego miesiąca 
obowiązywania umowy wyliczony według 
wzoru: 
 
p = x / y * 100%  
gdzie: 
p – Procentowy udział łącznego czasu 
pracy wykazanych w ofercie osób 
wykonujących zawód medyczny 
niebędących lekarzami lub lekarzami 
dentystami, którego średniotygodniowy 
czas pracy będzie mieścił się w przedziale 
od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie 
przekroczy 24 godzin i za każdym razem 
zostanie poprzedzony przynajmniej 11 
godzinną przerwą w pracy, w łącznym 
czasie pracy całego nielekarskiego 
personelu medycznego wykazanego w 
ofercie;  
x – łączny średniotygodniowy czas pracy 
wykazanych w ofercie osób wykonujących 
zawód medyczny niebędących lekarzami 
lub lekarzami dentystami, którego 
średniotygodniowy czas pracy będzie 
mieścił się w przedziale od 12 do 72 
godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 
24 godzin i za każdym razem zostanie 
poprzedzony przynajmniej 11 godzinną 

 Jedna odpowiedź do wyboru 
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przerwą w pracy;  
y – łączny średniotygodniowy czas pracy 
całego nielekarskiego personelu 
medycznego wykazanego w ofercie, 
wynosił: 

1) co najmniej 5%; 0,5 

2) co najmniej 10%; 1 

3) co najmniej 15%; 1,5 

4) co najmniej 20%; 2 

5) co najmniej 25%; 2,5 

6) co najmniej 30%; 3 

7) co najmniej 35%;  3,5 

8) co najmniej 40%;  4 

9) co najmniej 45%; 4,5 

10) co najmniej 50%;  5 

11) co najmniej 55%; 5,5 

12) co najmniej 60%;  6 

13) co najmniej 65%; 6,5 

14) co najmniej 70%;  7 

15) co najmniej 75%; 7,5 

16) co najmniej 80%;  8 

17) co najmniej 85%; 8,5 

18) co najmniej 90%; 9 

19) co najmniej 95%; 9,5 

20) 100%. 10 

6. Zewnętrzna 
ocena jakości 

Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania 
jakością. 

1  

II Kompleks
owość 

 Realizacja całości umowy stanowiącej 
przedmiot postępowania bez udziału 
podwykonawców. 

4  

III. 
 

Ciągłość 1. Realizacja 
procesu leczenia 
świadczeniobiorc
ów w ramach 
danego zakresu 
świadczeń na 
podstawie 
umowy  

W dniu złożenia oferty oferent realizuje 
proces leczenia świadczeniobiorców w 
ramach danego zakresu świadczeń na 
całym terytorium rejonu operacyjnego, 
którego dotyczy postępowanie, 
zdefiniowanym zgodnie z krajowym 
rejestrem urzędowym podziału 
terytorialnego kraju (TERYT). 

4  

2.Posiadanie 
działającego 
systemu 
teletransmisji 
EKG 
obejmującego 
wszystkie 
oferowane 
zespoły 
ratownictwa 
medycznego 

Dysponowanie we wszystkich zespołach 
ratownictwa medycznego działającym 
systemem transmisji zapisu EKG (12 
odprowadzeń), w ramach współpracy ze 
świadczeniodawcami realizującymi 
umowę w zakresie obejmującym 
przezskórne interwencje wieńcowe (PCI) i 
leczenie trombolityczne.  

2 Uzyskanie punktacji w 
ramach parametru jest 
możliwe wyłącznie w 
przypadku spełnienia 
wymogów w stosunku do 
wszystkich zespołów 
ratownictwa medycznego 
mających funkcjonować w 
rejonie operacyjnym, którego 
dotyczy postępowanie, bez 
względu na zakres świadczeń. 

IV. Dostępnoś
ć 

 Realizacja świadczeń dla 
świadczeniobiorców z otyłością - co 
najmniej 1 środek transportu sanitarnego 
wyposażony w nosze o nośności co 
najmniej 200 kg. 

1  

 Realizacja świadczeń dla 
świadczeniobiorców z otyłością - co 
najmniej 1 środek transportu sanitarnego 
wyposażony nosze miękkie o nośności co 
najmniej 350 kg. 

1  

V. 
 

Cena Cena Cena obliczona zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 17 do 
rozporządzenia. 

5  
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VI. Inne  Współpraca z 
Agencją 

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

2  
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Tabela nr 2 – Ratownictwo medyczne – część wspólna 

1 2 3 4 

Lp. warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

1.  Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie. 0,5  

2.  Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom 

określonym w umowie – tylko na podstawie kontroli. 

0,5  

3.  Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie – tylko na podstawie kontroli. 0,5  

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

1,5  

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

1  

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

0,5  

7.  Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których 
dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe 
kwalifikowanie udzielonych świadczeń – tylko na podstawie kontroli. 

1,5  

8.  Udaremnienie lub utrudnianie kontroli. 0,5  

9.  Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. 0,5  

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

0,5  

11.  Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach. 1  

12.  Realizacja transportu do świadczeniodawców nieposiadających umowy na realizację 
świadczeń gwarantowanych leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych (OZW).  

1,5  

 


