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Załącznik nr 12 

 

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz 

przypisaną im wartością w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne 

Tabela nr 1. Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne 

1. Przedmiot postępowania: Przeszczepienie wątroby 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Dodatkowo równoważnik co najmniej 2 etatów – 
lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii 
klinicznej. 

3 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 1.2. Dodatkowo równoważnik co najmniej 3 etatów – 

lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii 
klinicznej. 

5 

1.3. Dodatkowo równoważnik co najmniej 4 etatów – 
lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii 
klinicznej. 

7 

1.4. Zapewnienie 24-godzinnego dostępu do konsultacji 
lekarza specjalisty w dziedzinie nefrologii lub 
odpowiednio nefrologii dziecięcej. 

3  

1.5. Zapewnienie 24-godzinnego dostępu do  konsultacji 
lekarza specjalisty  w dziedzinie toksykologii 
klinicznej. 

3  

1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia. 

6  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka: 
1) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub po 
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
transplantacyjnego lub chirurgicznego; 
2) w przypadku leczenia dzieci specjalista w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
transplantacyjnego. 

5  

1.8. Psycholog kliniczny – zapewnienie konsultacji w 
lokalizacji. 

2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Co najmniej jedno stanowisko umożliwiające 
pozaustrojowe ciągłe oczyszczanie krwi – eliminację 
substancji toksycznych związanych z albuminami 
(dializa wątrobowa). 

4  

2.2. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane 
w rejestrze. 

2  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy 
z węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

3.2. Co najmniej 1 łóżko intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze – 
w miejscu udzielania świadczeń.  

1 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

3.3. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze – 
w miejscu udzielania świadczeń.  

2 

3.4. W oddziale prowadzone jest szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na 

5  



2 
 

listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania w 
sprawie zawarcia umów  zgodnie z art. 19f ust. 1 
ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464). 

II. 
 

Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna wpisana w rejestrze VIII część kodu 
resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub zakładowa. 

2  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 
odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci wpisany w rejestrze: VIII część kodu 
resortowego: 4260 lub 4261. 

2  

1.3. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia, w tym 
leczenia immunosupresyjnego – realizacja umowy w 
zakresie transplantologii w poradni specjalistycznej 
przyszpitalnej wpisanej w rejestrze VIII część kodu 
resortowego: 1650 Poradnia transplantologiczna lub 
odpowiednio 1651 Poradnia transplantologiczna dla 
dzieci (dotyczy przeszczepień narządowych). 

3  

1.4. Zapewnienie realizacji zadań związanych z 
koordynacją przeszczepień w wymiarze co najmniej  
1/4 etatu. 

1  

2. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

2.1. Realizacja umowy opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie transplantologii 
klinicznej lub odpowiednio transplantologii 
klinicznej dla dzieci (dotyczy przeszczepień 
narządowych). 

9  

2.2. Oznaczanie stężenia leków immunosupresyjnych – 
w lokalizacji. 

4  

2.3. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów bez 
udziału podwykonawców. 

3  

III. 
 

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

 Maksymal
nie 5 
punktów 

2. Przedmiot postępowania: Przeszczepienie serca / Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami 
 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

2 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

3 

1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

4 

1.4. Równoważnik co najmniej 5 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

5 

1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

3  

1.6. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego. 

1  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego. 

1  
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1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka: 
1) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego; 
2) w przypadku leczenia dzieci: specjalista w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego, lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

2  

1.9. Psycholog kliniczny – zapewnienie konsultacji w 
lokalizacji 

2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w 
załączniku do rozporządzenia 
wysokospecjalistycznego lp. 10. (nie dotyczy dzieci). 

3  

2.2. Aparat ECMO – w lokalizacji. 2  

2.3. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane w 
rejestrze. 

1  

3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

3.1. Wykonanie w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego co najmniej 1440 operacji na 
otwartym sercu. 

3  

3.2. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Przeszczepienie serca / 
Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi 
komorami 

3  

3.3. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie operacji wad serca i aorty 
piersiowej w krążeniu pozaustrojowym. 

3  

3.4. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w 
warunkach stacjonarnych. 

2  

3.5. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w 
ośrodku lub oddziale dziennym. 

2  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy 
z węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze – 
w miejscu udzielania świadczeń.  

2  

4.3. Co najmniej 14 łóżek w oddziale kardiochirurgii ‐ 
wpisanych w rejestrze (nie dotyczy kardiochirurgii 
dla dzieci). 

2  

4.4. W oddziale prowadzone jest szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na 
listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania w 
sprawie zawarcia umów zgodnie z art. 19f ust. 1 
ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. 

5  

II. 
 

Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze: część VIII 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

1  
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1.2. Oddział kardiologii dla dzieci – wpisany w rejestrze 
VIII część kodu resortowego: 4101 (dotyczy 
kardiochirurgii dla dzieci. 

2  

1.3. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 
odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci – co najmniej czterołóżkowy 
wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 
4260  lub odpowiednio 4261. 

2  

1.4. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego co 
najmniej 6 stanowiskowy wpisany w  rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 4106 – w lokalizacji (nie 
dotyczy kardiochirurgii dla dzieci). 

2  

1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia, w tym   
leczenia immunosupresyjnego – realizacja umowy 
w zakresie transplantologii lub kardiochirurgii w 
poradni specjalistycznej przyszpitalnej wpisanej 
w rejestrze VIII część kodu resortowego: 1650 
Poradnia transplantologiczna lub odpowiednio 1651 
Poradnia transplantologiczna dla dzieci lub 1560 
Poradnia kardiochirurgiczna lub odpowiednio 1561 
Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci (dotyczy 
przeszczepienia serca). 

2  

1.6. Zapewnienie realizacji zadań związanych z 
koordynacją przeszczepień w wymiarze co najmniej  
1/4 etatu. 

1  

1.7. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów   bez 
udziału podwykonawców. 

2  

2. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

2.1. Realizacja umowy opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgia lub 
odpowiednio kardiochirurgia dla dzieci. 

7  

2.2. Oznaczanie stężenia leków immunosupresyjnych – 
w lokalizacji (nie dotyczy wspomagania serca). 

2  

III. 
 

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

 Maksymal
nie 5 
punktów  

3. Przedmiot postępowania: Przeszczepienie płuca 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej 
posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki 
piersiowej. 

4 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej 
posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki 
piersiowej. 

7 

1.3. Zapewnienie 24 - godzinnego dostępu do  
konsultacji specjalisty w dziedzinie chorób płuc. 

4  

1.4. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego. 

3  

1.5. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka: 
1) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub po 
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego  
2) w przypadku leczenia dzieci: specjalista w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego,  lub w trakcie specjalizacji w 

3  
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dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

1.6. Psycholog kliniczny – zapewnienie konsultacji w 
lokalizacji. 

3  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w 
załączniku do rozporządzenia 
wysokospecjalistycznego lp. 10. (nie dotyczy dzieci) 

5  

2.2. Aparat ECMO – w lokalizacji. 4  

2.3. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane 
w rejestrze. 

2  

II. 
 

Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze VIII część 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

2  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 
odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci co najmniej czterołóżkowy wpisany 
w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4260  lub 
odpowiednio 4261  

4  

1.3. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego co 
najmniej 4 stanowiskowy wpisany w  rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 4106 – w lokalizacji (nie 
dotyczy dzieci). 

4  

1.4. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia, w tym   
leczenia immunosupresyjnego – realizacja umowy 
w zakresie transplantologii klinicznej lub 
odpowiednio transplantologii klinicznej dla dzieci 
lub kardiochirurgii lub odpowiednio kardiochirurgii 
dla dzieci lub chorób płuc lub odpowiednio chorób 
płuc dla dzieci w poradni specjalistycznej 
przyszpitalnej wpisanej w rejestrze: VIII część kodu 
resortowego: 1650 Poradnia transplantologiczna 
lub odpowiednio 1651 Poradnia transplantologiczna 
dla dzieci lub 1560 Poradnia kardiochirurgiczna lub 
odpowiednio 1561 Poradnia kardiochirurgiczna dla 
dzieci lub 1272 Poradnia chorób płuc lub 
odpowiednio 1273 Poradnia chorób płuc dla dzieci. 

5  

1.5. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów   bez 
udziału podwykonawców. 

3  

2. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

2.1. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego świadczenia gwarantowanego: 
Przeszczepienie płuca. 

7  

2.2. Oznaczanie stężenia leków immunosupresyjnych 
– w lokalizacji. 

3  

2.3. Zapewnienie kontynuacji rehabilitacji – w 
lokalizacji. 

5  

III. Cena Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksymal
nie 5 
punktów  

4. Przedmiot postępowania: Przeszczepienie serca i płuca 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej 

5 Jedna 
odpowied
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posiadający specjalizację w dziedzinie 
kardiochirurgii lub chirurgii klatki piersiowej. 

ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej 
posiadający specjalizację w dziedzinie 
kardiochirurgii lub chirurgii klatki piersiowej. 

7 

1.3. Zapewnienie 24 - godzinnego dostępu do  
konsultacji specjalisty w dziedzinie chorób płuc. 

4  

1.4. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego. 

3  

1.5. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka: 
1) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub po 
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego  
2) w przypadku leczenia dzieci: specjalista w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego,  lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

2  

1.6. Psycholog kliniczny –  zapewnienie konsultacji w 
lokalizacji. 

3  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w 
załączniku do rozporządzenia 
wysokospecjalistycznego lp. 10 (nie dotyczy dzieci). 

5  

2.2. Aparat ECMO – w lokalizacji. 4  

2.3. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane 
w rejestrze. 

2  

II. 
 

Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze: część VIII 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

2  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 
odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci co najmniej czterołóżkowy wpisany 
w rejestrze VIII część  kodu resortowego: 4260  lub 
odpowiednio 4261. 

5  

1.3. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego co 
najmniej 4 stanowiskowy wpisany w  rejestrze: 
część VIII kodu resortowego: 4106 – w lokalizacji 
(nie dotyczy dzieci). 

5  

1.4. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia, w tym   
leczenia immunosupresyjnego – realizacja umowy 
w zakresie transplantologii klinicznej lub 
odpowiednio transplantologii klinicznej dla dzieci, 
lub kardiochirurgii lub odpowiednio kardiochirurgii 
dla dzieci, lub chorób płuc lub odpowiednio chorób 
płuc dla dzieci, w poradni specjalistycznej 
przyszpitalnej wpisanej w rejestrze: VIII część kodu 
resortowego: 1650 Poradnia transplantologiczna 
lub odpowiednio 1651 Poradnia transplantologiczna 
dla dzieci lub 1560 Poradnia kardiochirurgiczna lub 
odpowiednio 1561 Poradnia kardiochirurgiczna dla 
dzieci lub 1272 Poradnia chorób płuc lub 
odpowiednio 1273 Poradnia chorób płuc dla dzieci. 

5  
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1.5. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów   bez 
udziału podwykonawców. 

3  

  2. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

2.1. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
świadczenia gwarantowanego: Przeszczepienie 
płuca. 

7  

2.2. Oznaczanie stężenia leków immunosupresyjnych – 
w lokalizacji. 

3  

2.3. Zapewnienie kontynuacji rehabilitacji – w lokalizacji. 5  

III. 
 

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

 Maksymal
nie 5 
punktów 

5. Przedmiot postępowania: Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych 

 Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej. 

7 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej. 

10 

1.3. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego. 

3  

1.4. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 
pielęgniarstwa diabetologicznego. 

4  

1.5. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka: 
1) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub po 
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego  
2) w przypadku leczenia dzieci: specjalista w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego,  lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

3  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane 
w rejestrze. 

4  

II. Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze: część VIII 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

3  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co 
najmniej 4 stanowiskowy wpisany w rejestrze część 
VIII kodu resortowego: 4260 – w lokalizacji (nie 
dotyczy dzieci). 

9  

1.3. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej wpisanej w rejestrze: VIII część kodu 
resortowego: 1650 Poradnia transplantologiczna lub 
odpowiednio 1651 Poradnia transplantologiczna dla 
dzieci. 

6  

1.4. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej wpisanej  w rejestrze VIII część kodu 
resortowego: 1020 Poradnia diabetologiczna lub 
odpowiednio 1021 Poradnia diabetologiczna dla 
dzieci. 

6  
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1.5. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów   bez 
udziału podwykonawców. 

6  

III. 
 

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

 Maksymal
nie 5 
punktów 

6. Przedmiot postępowania: Przeszczepienie komórek przytarczyc 

 Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej. 

7 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej. 

9 

1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej. 

12 

1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii –  
zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 

7  

1.5. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego. 

6  

1.6. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka: 
1) specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub po 
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego  
2) w przypadku leczenia dzieci: specjalista w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego,  lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub 
chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w 
dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. 

4  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane 
w rejestrze . 

4  

II. 
 

Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze VIII część 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

3  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii – co 
najmniej czterostanowiskowy wpisany w rejestrze 
VIII część kodu resortowego: 4260 – w lokalizacji 
(nie dotyczy dzieci). 

10  

1.3. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej o profilu chirurgia ogólna – poradnia 
wpisana w rejestrze VIII część kodu resortowego: 
1500 Poradnia chirurgii ogólnej lub odpowiednio o 
profilu chirurgia dziecięca VIII cz. kodu resortowego: 
1501 Poradnia chirurgiczna dla dzieci. 

12  

1.4. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów   bez 
udziału podwykonawców. 

6  

III. 
 

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

 Maksymal
nie 5 
punktów  

7. Przedmiot postępowania: Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu 
farmakologicznemu migotaniu przedsionków 

 Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 
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I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii.  

3 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

4 

1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

5 

1.4. Równoważnik co najmniej 5 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

6 

1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia. 

3  

1.6. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarz 
specjalisty w dziedzinie kardiologii – w lokalizacji.   

2  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego 

2  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego. 

2  

1.9. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego. 

3  

1.10. Psycholog kliniczny –  zapewnienie konsultacji 
w lokalizacji. 

2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w 
załączniku do rozporządzenia 
wysokospecjalistycznego lp. 10. (nie dotyczy dzieci). 

3  

2.2. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane w 
rejestrze. 

1  

3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

3.1. Wykonanie w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
co najmniej 1440 operacji na otwartym sercu. 

4  

3.2. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Operacje wad serca i aorty 
piersiowej w krążeniu pozaustrojowym. 

6  

3.3. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Rehabilitacja Kardiologiczna w 
warunkach stacjonarnych. 

2 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 3.4. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 

umowy w zakresie: Rehabilitacja kardiologiczna w 
ośrodku lub oddziale dziennym. 

1 

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy 
z węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze – 
w miejscu udzielania świadczeń.  

2  

4.3. Co najmniej 14 łóżek w oddziale kardiochirurgii ‐ 
wpisanych w rejestrze. 

1  

4.4. Oddział kardiologii co najmniej 20–łóżkowy 
wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 
4100. 

2  

4.5. W oddziale prowadzone jest szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na 
listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń opieki 

5  
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zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania 
w sprawie zawarcia umów   zgodnie z art. 19f ust. 1 
ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. 

II. 
 

Kompleks
owość 

1. Poradnie / 
oddziały 
/pracowni
e 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze VIII część 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

2  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co 
najmniej 6 stanowiskowy wpisany w rejestrze VIII 
część  kodu resortowego: 4260. 

3  

1.3. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego – 
co najmniej 6 stanowiskowy wpisany w  rejestrze  
VIII cz. kodu resortowego: 4106 – w lokalizacji. 

3  

1.4. Oddział kardiologiczny – co najmniej 20 łóżkowy 
wpisany w rejestrze VIII  część kodu resortowego: 
4100 – w lokalizacji. 

2  

1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej – poradnia wpisana w rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 1560 Poradnia 
kardiochirurgiczna. 

2  

1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej – poradnia wpisana w rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 1100 Poradnia 
kardiologiczna. 

2  

1.7. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów  bez 
udziału podwykonawców. 

2  

III. 
 

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

 Maksymal
nie 5 
punktów 

8. Przedmiot postępowania: Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, 
z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.   
Jakość 

1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

4 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii.  

6 

1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

8 

1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia. 

4  

1.5. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej 
– zapewnienie konsultacji całodobowo – w 
lokalizacji. 

2  

1.6. Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii – 
zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 

2  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego. 

2  

1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego. 

2  

1.9. Równoważnik co najmniej 1 etatu pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
neonatologicznego lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub po 
kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
neonatologicznego. 

2  
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1.10. Równoważnik co najmniej 2 etatów 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego lub chirurgicznego,  lub w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego lub chirurgicznego, lub po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego lub po kursie kwalifikacyjnym w 
dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. 

5  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

2.1. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Przeszczepienie serca / 
Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi 
komorami. 

4  

2.2. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: wspomaganie serca. 

4  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy 
z węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

3.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze – 
w miejscu udzielania świadczeń.  

2  

3.3. Co najmniej 8 łóżek w oddziale kardiochirurgii dla 
dzieci wpisanych w rejestrze. 

3  

3.4. W oddziale prowadzone jest szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na 
listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania w 
sprawie zawarcia umów zgodnie z art. 19f ust. 1 
ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. 

5  

II. 
 

Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze: część VIII 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

1  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 
odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci – co najmniej czterołóżkowy 
wpisany w rejestrze VIII część  kodu resortowego: 
4260  lub odpowiednio 4261. 

3  

1.3. Oddział kardiologii dla dzieci – wpisany w rejestrze 
VIII część kodu resortowego: 4101. 

2  

1.4. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej – poradnia wpisana w rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 1561 Poradnia 
kardiochirurgiczna dla dzieci. 

1  

1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej poradnia wpisana w rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 1101 Poradnia 
kardiologiczna dla dzieci. 

1  

1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej – poradnia wpisana w rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 1103 Poradnia wad serca 
dla dzieci. 

1  

1.7. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów bez 
udziału podwykonawców. 

3  

2. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

2.1.Realizacja umowy opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie neonatologia III poziom 
referencyjny. 

2  

2.2.Realizacja umowy opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne w zakresie kardiochirurgia dla dzieci. 

10  
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III. 
 

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

 Maksymal
nie 5 
punktów 

9. Przedmiot postępowania: Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym > 17 r.ż.  

Lp. Kryteriu
m 

Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

1 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

2 

1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

3 

1.4. Równoważnik co najmniej 5 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

4 

1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

2  

1.6. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii – 
całodobowe zapewnienie konsultacji – w lokalizacji. 

1,5  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego. 

1,5  

1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. 

2  

1.9. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka: 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego. 

1  

Psycholog kliniczny –  zapewnienie konsultacji w 
lokalizacji. 

2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w 
załączniku do rozporządzenia 
wysokospecjalistycznego lp. 10. 

3  

2.2. Aparat ECMO – w lokalizacji. 2  

2.3. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane 
w rejestrze. 

1  

3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

3.1. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
co najmniej 600 wykonanych operacji na otwartym 
sercu . 

5  

3.2. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
co najmniej 300 operacji u świadczeniobiorców 
powyżej 75 r.ż.  

5  

3.3. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Przeszczepienie serca / 
Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi 
komorami. 

2  

3.4. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
świadczenia gwarantowanego: 
Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, 
niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu 
migotaniu przedsionków. 

2  

3.5. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
świadczenia gwarantowanego: Przezskórne lub z 
innego dostępu wszczepianie zastawek serca. 

2  
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3.6. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
świadczenia opieki zdrowotnej: Nieoperacyjna 
naprawa zastawki mitralnej przy użyciu systemu 
MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, 
zdyskwalifikowanych z leczenia 
kardiochirurgicznego. 

2  

3.7. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Rehabilitacja Kardiologiczna w 
warunkach stacjonarnych. 

2  

3.8. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Rehabilitacja kardiologiczna w 
ośrodku lub oddziale dziennym. 

1  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy 
z węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze –‐ 
w miejscu udzielania świadczeń. 

1 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

4.3. Co najmniej 4 łóżka intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze –‐ 
w miejscu udzielania świadczeń.  

2 

4.4. Co najmniej 14 łóżek w oddziale kardiochirurgii ‐ 
wpisanych w rejestrze. 

2  

4.5. W oddziale prowadzone jest szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na 
listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania 
w sprawie zawarcia umów   zgodnie z art. 19f ust. 1 
ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. 

 

5 
 

 

II. 
 

Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze: część VIII 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

1  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co 
najmniej 4 stanowiskowy wpisany w rejestrze VIII 
część  kodu resortowego: 4260  – w lokalizacji. 

2 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 1.3. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co 

najmniej 6 stanowiskowy wpisany w rejestrze VIII 
część  kodu resortowego: 4260  – w lokalizacji. 

3 

1.4. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego co 
najmniej 6 stanowiskowy wpisany w  rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 4106 – w lokalizacji. 

2  

1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej wpisanej w rejestrze VIII część kodu 
resortowego: 1560 Poradnia kardiochirurgiczna. 

1  

1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej wpisanej  w rejestrze VIII część kodu 
resortowego: 1100 Poradnia kardiologiczna. 

1  

1.7. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej wpisanej w rejestrze: VIII część kodu 
resortowego: 1102 Poradnia wad serca. 

1  

1.8. Udokumentowane zapewnienie kontynuacji 
rehabilitacji kardiologicznej – w lokalizacji. 

1  

1.9. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów bez 
udziału podwykonawców. 

2  

III. 
 

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

 Maksymal
nie 5 
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punktów 

10. Przedmiot postępowania: Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym <18 r.ż. 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii.  

4 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

6 

1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

7 

1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii 
dziecięcej – zapewnienie konsultacji całodobowo 
– w lokalizacji. 

2  

1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia. 

3  

1.6. Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii – 
zapewnienie konsultacji – w lokalizacji. 

2  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego. 

2  

1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego. 

2  

1.9. Równoważnik co najmniej 1 etatu pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
neonatologicznego lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub 
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 
pielęgniarstwa neonatologicznego. 

2  

1.10. Równoważnik co najmniej 2 etatów 
pielęgniarka specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego,  
lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego, 
lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego lub chirurgicznego. 

5  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane 
w rejestrze. 

1  

3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

3.1. Wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy co 
najmniej 150  operacji na otwartym 
sercu/wrodzonych wad serca w krążeniu 
pozaustrojowym. 

5  

3.2. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego umowy w zakresie: 
Przeszczepienie serca / Mechaniczne 
wspomaganie serca sztucznymi komorami. 

3  

3.3. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego umowy w zakresie: 
wspomaganie serca. 

3  

3.4. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego umowy w zakresie: Operacje 
wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci 
do ukończenia 1 roku życia 

5  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale co najmniej jeden pokój 
jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki 
medycznej spełniające warunki, o których mowa 
w § 4 ust. 2 rozporządzenia szpitalnego, wpisane 
w rejestrze– ‐ w miejscu udzielania świadczeń.  

2  

4.3. Co najmniej 8 łóżek w oddziale kardiochirurgii dla 3  
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dzieci wpisanych w rejestrze. 

4.4. W oddziale prowadzone jest szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na 
listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania 
w sprawie zawarcia umów zgodnie z art. 19f ust. 
1 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

5  

II. 
 

Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze: część VIII 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

1  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 
odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci – co najmniej czterołóżkowy 
wpisany w rejestrze VIII część  kodu resortowego: 
4260  lub odpowiednio 4261. 

2  

1.3. Oddział kardiologii dla dzieci – wpisany w rejestrze 
VIII część kodu resortowego: 4101. 

2  

1.4. Oddział neonatologiczny wpisany w rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 4421  – w lokalizacji. 

2  

1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w 
poradni przyszpitalnej – poradnia wpisana w 
rejestrze VIII część kodu resortowego: 1561 
Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci. 

1  

1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w 
poradni przyszpitalnej poradnia wpisana w 
rejestrze VIII część kodu resortowego: 1101 
Poradnia kardiologiczna dla dzieci. 

1  

1.7. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów  bez 
udziału podwykonawców. 

2  

III. Cena 1. Cena 1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksymal
nie 5 
punktów 

11. Przedmiot postępowania: Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

2 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 

specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 
3 

1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

4 

1.4. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiologii. 

2 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 1.5. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 

specjalista w dziedzinie kardiologii. 
3 

1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii lub 
kardiologii. 

2  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego. 

1,5  

1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. 

1,5  

1.9. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka : 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub w trakcie 

1  
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specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego. 

1.10. Psycholog kliniczny – zapewnienie konsultacji 
w lokalizacji. 

1  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Blok operacyjny wpisany w rejestrze – 
w lokalizacji. 

2  

2.2. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w 
załączniku do rozporządzenia 
wysokospecjalistycznego lp. 10. 

3  

2.3. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane 
w rejestrze. 

1  

3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

3.1. Wykonanie w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego co najmniej 40 operacji w 
zakresie wszczepienia zastawek serca. 

8 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

3.2. Wykonanie w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego co najmniej 20 operacji w 
zakresie wszczepienia zastawek serca. 

4 

3.3. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego świadczenia gwarantowanego: 
Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, 
niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu 
migotaniu przedsionków. 

2  

3.4. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego umowy w zakresie: Operacje 
wad serca i aorty piersiowej w krążeniu 
pozaustrojowym. 

3  

3.5. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego świadczenia opieki zdrowotnej: 
Nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej przy 
użyciu systemu MitraClip u chorych wysokiego 
ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia 
kardiochirurgicznego. 

4  

3.6. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego umowy w zakresie: Rehabilitacja 
Kardiologiczna w warunkach stacjonarnych. 

1  

3.7. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego umowy w zakresie: Rehabilitacja 
kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym. 

1  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale co najmniej jeden pokój 
jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze – 
w miejscu udzielania świadczeń.  

2  

4.3. Co najmniej 14 łóżek w oddziale kardiochirurgii ‐ 
wpisanych w rejestrze . 

2,5  

4.4. Oddział kardiologii co najmniej 20–łóżkowy 
wpisany w rejestrze VIII część kodu resortowego: 
4100 . 

2,5  

4.5. W oddziale prowadzone jest szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na 
listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania 
w sprawie zawarcia umów  zgodnie z art. 19f ust. 
1 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

5  

II. Kompleks 1.  Poradnie / 1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze VIII część 1  
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 owość oddziały 
/pracownie 

kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co 
najmniej 6 stanowiskowy wpisany w rejestrze VIII 
część  kodu resortowego: 4260. 

1,5  

1.3. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego – 
co najmniej 6 stanowiskowy wpisany w  rejestrze  
VIII cześć kodu resortowego: 4106 – w lokalizacji. 

1,5  

1.4. Oddział kardiologiczny – co najmniej 20 łóżkowy 
wpisany w rejestrze VIII  część kodu resortowego: 
4100 – w lokalizacji. 

1,5  

1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w 
poradni przyszpitalnej – poradnia wpisana w 
rejestrze VIII część kodu resortowego: 1560 
Poradnia kardiochirurgiczna lub odpowiednio 
1561 Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci. 

1  

1.8. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w 
poradni przyszpitalnej – poradnia wpisana w 
rejestrze VIII część kodu resortowego: 1100 
Poradnia kardiologiczna lub odpowiednio 1101 
Poradnia kardiologiczna dla dzieci. 

1  

2. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

2.1. Realizacja umowy w zakresie kardiochirurgii lub 
odpowiednio dla dzieci w poradni specjalistycznej 
przyszpitalnej. 

1,5  

2.2. Realizacja umowy w zakresie kardiologii lub 
odpowiednio kardiologii dla dzieci w poradni 
specjalistycznej przyszpitalnej. 

1  

2.3. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów  bez 
udziału podwykonawców. 

2  

III. 
 

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

 Maksymalni
e 5 
punktów 

12. Przedmiot postępowania: Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie 
przecieków z użyciem zestawów zamykających 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii 
dziecięcej – równoważnik co najmniej 2 etatów. 

4 Jedna 
odpowiedź 
do wyboru 1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii 

dziecięcej – równoważnik co najmniej 3 etatów. 
5 

1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii 
dziecięcej – równoważnik co najmniej 4 etatów. 

6 

1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii – 
zapewnienie konsultacji – w lokalizacji. 

2  

1.5. Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii – 
zapewnienie konsultacji w lokalizacji. 

2  

1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej. 

3  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego. 

2  

1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego. 

2  

1.9. Równoważnik co najmniej 1 etatu pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
neonatologicznego lub w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub 
po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 

3  
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pielęgniarstwa neonatologicznego. 

1.10. Równoważnik co najmniej 1 pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego lub chirurgicznego,  lub w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego lub chirurgicznego, lub po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego lub po kursie kwalifikacyjnym w 
dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego. 

2  

2. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

2.1. Wykonanie w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego co najmniej 200 procedur 
kardiologicznych, w tym co najmniej 100 procedur 
interwencyjnych. 

7  

2.2. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego umowy w zakresie: 
Przeszczepienie serca / Mechaniczne 
wspomaganie serca sztucznymi komorami. 

3  

2.3. Realizacja w ciągu ostatniego roku 
kalendarzowego umowy w zakresie: 
wspomaganie serca. 

3  

3. Pozostałe 
warunki 

3.1. W oddziale co najmniej jeden pokój 
jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

3.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze –
‐ w miejscu udzielania świadczeń.  

2  

3.3. Co najmniej 8 łóżek w oddziale kardiologii dla 
dzieci wpisanych w rejestrze. 

3  

3.4. W oddziale prowadzone jest szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na 
listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania 
w sprawie zawarcia umów zgodnie z art. 19f ust. 1 
ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. 

5  

II. 
 

Kompleks
owość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze: część VIII 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

1  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub 
odpowiednio oddział anestezjologii i intensywnej 
terapii dla dzieci – co najmniej czterołóżkowy 
wpisany w rejestrze VIII część  kodu resortowego: 
4260  lub odpowiednio 4261. 

3  

1.3. Oddział kardiologii dla dzieci – wpisany w rejestrze 
VIII część kodu resortowego: 4101. 

2  

1.4. Oddział neonatologiczny wpisany w rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 4421  – w lokalizacji. 

2  

1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w 
poradni przyszpitalnej – poradnia wpisana w 
rejestrze VIII część kodu resortowego: 1561 
Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci. 

1  

1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w 
poradni przyszpitalnej poradnia wpisana w 
rejestrze VIII część kodu resortowego: 1101 
Poradnia kardiologiczna dla dzieci. 

1  

1.7. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w 
poradni przyszpitalnej – poradnia wpisana w 
rejestrze VIII część kodu resortowego: 1103 
Poradnia wad serca dla dzieci. 

1  

2. Dostęp do 2.1.  Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w 2  
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badań i 
zabiegów 

zakresie neonatologia III poziom referencyjny. 

2.2. Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w 
zakresie kardiochirurgia dla dzieci. 

3  

2.3. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów  bez 
udziału podwykonawców. 

2  

III. 
 

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

 Maksymalni
e 5 
punktów 

13. Przedmiot postępowania: Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa/wymiana zastawki mitralnej u chorych 
wysokiego ryzyka 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

 1 2 3 4 5 

I.  Jakość 1. Personel 1.1. Równoważnik co najmniej 2 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

2 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.2. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

3 

1.3. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii. 

4 

1.4. Równoważnik co najmniej 3 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiologii. 

2 Jedna 
odpowied
ź do 
wyboru 

1.5. Równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiologii. 

4 

1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki 
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia – lekarz 
specjalista w dziedzinie kardiochirurgii lub 
kardiologii. 

3  

1.7. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
kardiologicznego. 

1,5  

1.8. Równoważnik co najmniej 2 etatów – pielęgniarka 
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego. 

1,5  

1.9. Równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka: 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego, lub po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego lub kardiologicznego. 

1  

1.10. Psycholog kliniczny –  zapewnienie konsultacji 
w lokalizacji. 

2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1. Blok operacyjny wpisany w rejestrze  – w lokalizacji. 2  

2.2. Hybrydowa sala operacyjna, o której mowa w 
załączniku do rozporządzenia 
wysokospecjalistycznego lp. 10. 

3  

2.3. Stanowisko do leczenia nerkozastępczego, co 
najmniej jedno stanowisko dializacyjne wpisane 
w rejestrze. 

1  

3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

3.1. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
świadczenia gwarantowanego: Przezskórne lub z 
innego dostępu wszczepianie zastawek serca. 

8  

3.2. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
świadczenia gwarantowanego: 
Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, 
niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu 
migotaniu przedsionków. 

2  

3.3. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Operacje wad serca i aorty 
piersiowej w krążeniu pozaustrojowym. 

2  
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3.4. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
świadczenia opieki zdrowotnej: Nieoperacyjna 
naprawa zastawki mitralnej przy użyciu systemu 
MitraClip u chorych wysokiego ryzyka, 
zdyskwalifikowanych z leczenia 
kardiochirurgicznego. 

4  

3.5. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Rehabilitacja Kardiologiczna w 
warunkach stacjonarnych. 

1,5  

3.6. Realizacja w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 
umowy w zakresie: Rehabilitacja kardiologiczna w 
ośrodku lub oddziale dziennym. 

1,5  

4. Pozostałe 
warunki 

4.1. W oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy 
z węzłem sanitarnym lub izolatka. 

1  

4.2. Co najmniej 2 łóżka intensywnej opieki medycznej 
spełniające warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 
rozporządzenia szpitalnego, wpisane w rejestrze –‐ 
w miejscu udzielania świadczeń.  

1  

4.3. Co najmniej 14 łóżek w oddziale kardiochirurgii ‐ 
wpisanych w rejestrze. 

1  

4.4. Oddział kardiologii co najmniej 20–łóżkowy wpisany 
w rejestrze VIII część kodu resortowego: 4100. 

2  

4.5. W oddziale prowadzone jest szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na 
listę jednostek akredytowanych do prowadzenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 
odpowiadającej zakresowi świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania w 
sprawie zawarcia umów   zgodnie z art. 19f ust. 1 
ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. 

4  

II. 
 

Komplekso
wość 

1.  Poradnie / 
oddziały 
/pracownie 

1.1. Apteka szpitalna – wpisana w rejestrze VIII część 
kodu resortowego: 4920 Apteka szpitalna lub 
zakładowa. 

1  

1.2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii co 
najmniej 4 stanowiskowy wpisany w rejestrze VIII 
część  kodu resortowego: 4260. 

2  

1.3. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego – 
co najmniej 6 stanowiskowy wpisany w  rejestrze  
VIII cz. kodu resortowego: 4106 – w lokalizacji. 

1,5  

1.4. Oddział kardiologiczny – co najmniej 20 łóżkowy 
wpisany w rejestrze VIII  część kodu resortowego: 
4100 – w lokalizacji. 

1,5  

1.5. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej – poradnia wpisana w rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 1560 Poradnia 
kardiochirurgiczna. 

1,5  

1.6. Zapewnienie kontynuacji procesu leczenia w poradni 
przyszpitalnej – poradnia wpisana w rejestrze VIII 
część kodu resortowego: 1100 Poradnia 
kardiologiczna. 

1,5  

2. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

2.1. Realizacja umowy opieki zdrowotnej w zakresie 
kardiochirurgii lub odpowiednio dla dzieci w poradni 
specjalistycznej przyszpitalnej. 

1  

2.2. Realizacja umowy opieki zdrowotnej w zakresie 
kardiologii lub odpowiednio kardiologii dla dzieci w 
poradni specjalistycznej przyszpitalnej. 

1  

2.3. Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania w sprawie zawarcia umów bez 
udziału podwykonawców. 

2  

III. 
 

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

 Maksyma
lnie 5 
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punktów 
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Tabela nr 4 – leczenie szpitalne –  świadczenia wysokospecjalistyczne - część wspólna 

I. Kontrola zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej – hospitalizacja. Max. suma punktów: 5. 

1 2 3 4 

Lp. warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

1.  Udział w ciągu ostatnich dwóch lat w zewnętrznych badaniach 
wieloośrodkowych monitorowania zakażeń, zgodnie z 
metodologią opracowaną przez Europejskie Centrum 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), poświadczony przez 
jednostkę koordynującą. 

0,15 

 

2.  Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych posiada 
specjalizację w dziedzinie: mikrobiologia lekarska lub choroby 
zakaźne lub epidemiologii oraz co najmniej dwa razy do roku 
uczestniczy w szkoleniach zewnętrznych związanych z 
profilaktyką zakażeń szpitalnych i racjonalną 
antybiotykoterapią. 

0,15 

 

3.  Przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych jest 
zatrudniony do pełnienia tej funkcji w szpitalu na podstawie 
odrębnej umowy z określonymi zadaniami i uprawnieniami . 

0,2 
 

4.  Pielęgniarka lub położna –  specjalista do spraw epidemiologii 
lub higieny i epidemiologii – równoważnik co najmniej 1 etatu 
przeliczeniowego na 200 łóżek,  wyodrębniony do realizacji 
zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. 

0,25 

 

5.  Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych sporządził w ciągu ostatnich 
12 miesięcy analizę mikrobiologiczną oddziałów w postaci 
raportu obejmującego rozpoznanie specyficznych dla szpitala 
problemów lekooporności, plan wdrożenia działań 
zapobiegawczych oraz ocenę podjętych działań. 

0,25 

 

6.  Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych sporządza coroczną analizę, 
o której mowa w pkt 6 nieprzerwanie od 2 lat. 

0,25 
 

7.  Udokumentowane wdrożenie programu higieny rąk w oparciu o 
wielomodułowe zalecenia WHO. 

0,25 
 

8.  Udokumentowana realizacja programu, o którym mowa w pkt 9 
nieprzerwanie od 2 lat. 

0,25 
 

9.  Szpital opracował  wskazania do izolacji chorych wg rodzaju 
stwierdzonego drobnoustroju lub obrazu klinicznego 
wskazującego na chorobę zakaźną lub zakażenie, która wymaga 
izolacji chorego,    oraz dokumentuje  ich przestrzeganie. 

0,5 

 

10.  Szpital posiada  własną standardową procedurę postępowania 
w sprawie zawarcia umów  w zakresie antybiotykowej 
profilaktyki okołooperacyjnej, wynikającą z  zaleceń towarzystw 
naukowych , oraz nie rzadziej niż raz do roku dokumentuje jej 
przestrzeganie w szczególności w zakresie czasu podawania. 

0,2 

 

11.  Udokumentowane wdrożenie programu polityki antybiotykowej 
w oparciu o rekomendacje Narodowego Programu Ochrony 
Antybiotyków aktualizowanego co najmniej raz na dwa lata 

0,35 
 

12.  Zapewnienie konsultanta ds. antybiotykoterapii, posiadającego 
specjalizację w dziedzinie: mikrobiologia lekarska lub choroby 
zakaźne, lub farmakologia kliniczna. 

0,35 
 

13.  Udokumentowane    wdrożenie , weryfikowanego nie rzadziej 
niż raz do roku,  planu zmniejszania ryzyka wystąpienia 
zakażenia szpitalnego w oparciu o analizę 1) czynników ryzyka 
związanych z przyjęciem pacjenta zakażonego lub 
kolonizowanego niebezpiecznymi drobnoustrojami w ujęciu 
epidemiologicznym 2) czynników ryzyka identyfikowanych w 
procesie monitorowania zakażeń szpitalnych lub prowadzenia 
kontroli wewnętrznych, 3) czynników ryzyka związanych z 
wykonywaniem procedur szczególnie narażających na 

0,4 
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wystąpienie zakażenia szpitalnego. 

14.  W szpitalu monitorowanie zakażeń jest prowadzone w sposób 
czynny – bieżący – przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych. 
Udokumentowana coroczna ocena monitorowania zakażeń 
obejmująca w szczególności: 1) weryfikację priorytetów 
monitorowania zakażeń  2) analizę wyników monitorowania, 
opracowywanie wniosków i wdrażanie na ich podstawie działań, 
3) ocenę   wiarygodności  uzyskanych danych. 

0,35 

 

15.  Udokumentowane obowiązkowe wstępne przeszkolenie 
pracowników działalności podstawowej  z zakresu profilaktyki 
zakażeń szpitalnych. 

0,15 
 

16.  Udokumentowany udział pracowników działalności 
podstawowej w szkoleniu  z zakresu profilaktyki zakażeń 
szpitalnych, przeprowadzanego przez przedstawicieli zespołu 
kontroli zakażeń nie rzadziej niż raz w roku. 

0,15 

 

17.  7120 Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej – wpis w 
rejestrze, część VIII kodu resortowego. 

0,3 
Jedna odpowiedź 

do wyboru 

18.  Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej – w lokalizacji. 0,15 

19.  Zapewnienie medycznej diagnostyki mikrobiologicznej 
całodobowo. 

0,5 
 

II. Wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Max. Suma punktów ujemnych: 13  

1 2 3  

Lp. warunek Liczba 
punktów 
ujemnych 

 

1.  Udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez personel o 
kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie.   

2 
 
 
 

 

2.  Udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób i w warunkach 
nieodpowiadających wymogom określonym w umowie lub brak 
sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie w tym brak 
atestów lub przeglądów – na podstawie kontroli. 

2 

 

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

0,5 
 

4.  Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w miejscach nie objętych 
umową. 

2 
 

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

2 

 

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

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

0,5 
 

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

1 
 

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

1 
 

10.  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.  

11.  Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 85 godzin 
tygodniowo (u danego świadczeniodawcy w różnych ofertach i 
umowach oraz u różnych świadczeniodawców) – co najmniej 5 
przypadków. 

1,5 

III.  Dostępność. Max. Suma punktów: 9.  

1 2 3  

Lp. warunek Liczba 
punktów 
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1.  Co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 
ogólnodostępnych w oddziale szpitalnym przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

1  

2.  9240 Zespół transportu sanitarnego – wpis w rejestrze, część VIII 
kodu resortowego, odpowiadający specjalistycznemu zespołowi 
ratownictwa medycznego – całodobowo 

3  

3.  Odrębna aplikacja dedykowana realizacji obowiązku zapewnienia 
bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze 
zwrotnym wskazaniem terminu. 

2  

4.  Całodobowe laboratorium – w lokalizacji. 3  

5.  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 

6.  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 

5. 
 

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 

6. 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. Max. Suma punktów: 5. 

1 2 3 4 

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

1  

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

3 Jedna odpowiedź 
do wyboru 

3 W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy 
proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu 
świadczeń opieki zdrowotnej i w ramach obszaru, którego 
dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 10 lat. 

4 

V. Jakość – pozostałe warunki. Max. Suma punktów: 10. 

1 2 3 4 

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

1  

2. 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. 

3 Jedna odpowiedź 
do wyboru 

3. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)  w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 
636 z późn. zm.) zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z 
wyłączeniem recept i skierowań, które wystawiane są co 
najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku. 

5 

4. Zautomatyzowany system mycia i dezynfekcji łóżek 
weryfikowany wydrukiem. 

1  

5. Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania - certyfikat ISO 9001 
systemu zarządzania jakością. 

0,5  
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6. Zewnętrzna ocena – systemy zarządzania - certyfikat ISO 27 001 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

0,5  

8. Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z ustawą z dnia 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 
r. poz. 418, z późn. zm. 

2  

VI. Inne. Max. Suma punktów: 2 

1 2 3 4 

1. Współpraca z Agencja – realizacja umowy, o której mowa w art. 
31lc ust. 4 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń opieki 
zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania w sprawie 
zawarcia umów 

1  

2. Opinia Wojewody - ważna pozytywna opinia, o której mowa w 
art. 95d ust. 1 albo 2 ustawy o świadczeniach albo utworzenie 
podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek 
organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy 
pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki 
zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania w sprawie 
zawarcia umów  przed dniem 30 czerwca 2016 r. lub wszczęcie 
inwestycji przekraczającej 3 miliony zł przed tym dniem. 

1  

 


