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Załącznik nr 13 

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz 

przypisaną im wartością w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne 

Tabela nr 1 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 

1.Przedmiot postępowania: Program profilaktyki raka szyjki macicy; 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1 W etapie diagnostycznym programu profilaktyki 
raka szyjki macicy – posiadanie przez każdego z 
diagnostów laboratoryjnych specjalizacji z 
cytomorfologii medycznej. 

35 Jedna 
odpowi
edź do 
wyboru 

1.2 W etapie diagnostycznym programu profilaktyki 
raka szyjki macicy – w przypadku diagnostów 
laboratoryjnych bez specjalizacji z cytomorfologii 
medycznej – co najmniej 2 lata doświadczenia w 
wykonywaniu diagnostyki cytologii szyjki macicy 
i ocena co najmniej 10 000 preparatów, pod kontrolą 
lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii lub 
anatomii patologicznej. 

30 

1.3 W etapie diagnostycznym programu profilaktyki 
raka szyjki macicy – doświadczenie personelu w ocenie 
preparatów cytologii ginekologicznej – ocenianie co 
najmniej 7000 badań cytologicznych‐ginekologicznych 
rocznie, pod kontrolą lekarza specjalisty w dziedzinie 
patomorfologii lub anatomii patologicznej. 

10  

2. Badania 2.1 Wykonywanie powyżej 15 tys. badań 
cytologicznych‐ginekologicznych rocznie. 

5  

2.2 Długość oczekiwania na wynik badań stanowiących 
przedmiot umowy ‐ do 7dni. 

6 
 

 

II.  Kompleks
owość 

1. Kompleksow
ość 

 

1.1 Realizacja wszystkich 3 etapów (podstawowego, 
diagnostycznego i pogłębionej diagnostyki) w 
programie profilaktyki raka szyjki macicy. 

14  

1.2 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

5  
 

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

10  

2. Przedmiot postępowania: Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1 Posiadanie przez każdego z lekarzy tytułu 
specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie 
radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii, lub 
rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki. 

30  

1.2 Dokonywanie przez każdego z lekarzy oceny co 
najmniej 5000 mammografii skryningowych rocznie. 

10  

1.3 Każdy z techników elektroradiologów posiada 
szkolenie w zakresie kontroli jakości w mammografii 
prowadzonego przez Polskie Lekarski Towarzystwo 
Radiologiczne, lub przez inną jednostkę prowadzącą 
szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z 
programem zatwierdzonym przez PLTR. 

8  



2 
 

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna  

2.1 Mammograf cyfrowy o parametrach nie niższych 
niż do mammografii skryningowej obu piersi. 

5 
 

 

II.  Kompleks
owość 

1. Kompleksow
ość 

1.1 Realizacja wszystkich 2 etapów (etap 
podstawowy, pogłębionej diagnostyki) w 
przedmiotowym zakresie Programu profilaktyki 
raka piersi. 

7  

1.2 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

2  

III.  
 

Dostępno
ść 
 

1. Dostęp dla 
osób 
niepełnospra
wnych (nie 
dotyczy 
PROGRAMU 
PROFILAKTY
KI RAKA 
PIERSI ‐ ETAP 
PODSTAWO
WY  

1.1 Warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 – 
część wspólna, pkt II – Dostęp dla osób 
niepełnosprawnych. 

 Jedna 
odpowi
edź do 
wyboru 
 

2. Dostępność 
‐dostęp dla 
osób 
niepełnospra
wnych 
ruchowo 
(dotyczy 
PROGRAMU 
PROFILAKTY
KI RAKA 
PIERSI ‐ ETAP 
PODSTAWO
WY ‐ w 
pracowni 
mobilnej) 

2.1 Wyposażenie wszystkich mammobusów w 
podnośniki lub inne urządzenia techniczne 
umożliwiające transport osób na wózkach albo 
podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290), oraz w pomieszczenie sanitarne 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

3 

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

10  

3. Przedmiot postępowania: Program profilaktyki raka piersi– etap pogłębiony 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

1.  Jakość 1. Personel 1.1 Posiadanie przez każdego z lekarzy tytułu 
specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie 
radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiologii, lub 
rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki. 

30  

1.2 Każdy z techników elektroradiologów posiada 
szkolenie w zakresie kontroli jakości w mammografii 
prowadzonego przez Polskie Lekarski Towarzystwo 
Radiologiczne, lub przez inną jednostkę prowadzącą 
szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z 
programem zatwierdzonym przez PLTR. 

16  



3 
 

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna  

2.1 Możliwość odczytu zarówno mammografii 
wykonanych techniką analogową (posiadanie 
negatoskopu spełniającego wymogi określone w 
rozporządzeniu) jak i cyfrową (posiadanie stanowiska 
opisowego dla lekarza spełniającego wymogi określone 
w rozporządzeniu). 

10 
 

 

2.  Kompleks
owość 

1. 
Kompleksow
ość 

1.1 Realizacja wszystkich 2 etapów (etap podstawowy, 
pogłębionej diagnostyki) w Programie profilaktyki 
raka piersi. 

5  

1.2 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

4  
 

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

10  

4. Przedmiot postępowania: Program badań prenatalnych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 
 

1. Personel 1.1 Co najmniej trzech lekarzy specjalistów w zakresie 
genetyki klinicznej i co najmniej trzech specjalistów w 
zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. 

20  

1.2 Co najmniej dwóch lekarzy specjalistów w zakresie 
genetyki klinicznej i co najmniej dwóch specjalistów w 
zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. 

10  

2. Dostępność 2.1 Świadczenia udzielane co najmniej 4 dni w 
tygodniu. 
 

3 Jedna 
odpowi
edz do 
wyboru 2.2 Świadczenia udzielane 3 dni w tygodniu. 2 

3. Wyposażenie 3.1 Sprzęt niezbędny do badań z zakresu cytogenetyki 
klasycznej z komputerowym systemem do analizy 
chromosomów:1) inkubator; 
2) inkubator z przepływem CO2 – co najmniej 2 sztuki; 
3) mikroskop optyczny z komputerowym systemem do 
analizy chromosomów; 
4) wirówka; 
5) miniwirówka; 
6) wortex; 
7) mikroskop odwrócony;  
8) łaźnia wodna; 
9) płyta grzejna; 
10) komora laminarna; 
11) lodówka; 
12) zamrażarka; 
13) lampa UV. 

5  

3.2 Sprzęt niezbędny do badań z zakresu cytogenetyki 
klasycznej oraz mikroskop fluorescencyjny z 
komputerowym systemem do analizy obrazów. 

4  

3.3 Sprzęt niezbędny do badań z zakresu genetyki 
molekularnej:1) termocykler – co najmniej 2 sztuki; 
2) aparat do elektroforezy oraz system do analizy 
obrazów LUB analizator kwasów nukleinowych; 
3) komora laminarna; 
4) spektrofotometr; 
5) wirówka;  
6) winiwirówka; 
7) łaźnia wodna lub termoblok; 
8) Wortex; 
9) lodówka; 
10) zamrażarka; 

3  



4 
 

11) lampa UV. 

4. Zewnętrzna 
ocena – 
systemy 
zarządzania 
 

4.1. Akredytacja wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 lub 
15189. 

 
 

2 

 

4.2. Certyfikaty towarzystw naukowych PTGCz w 
zakresie jakości laboratoriów. 

2  

4.3. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki 
Człowieka w zakresie jakości laboratoriów. 

1 
 

 

II.  
 

Kompleks
owość 
 

1. Kompleksow
a realizacja 
programu 
badań 
prenatalnych 

1.1 Świadczeniodawca zapewnia poradnictwo 
genetyczne oraz diagnostykę genetyczną. 

8  

1.2 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

3  

III.  Ciągłość 1. Ciągłość  1.1 W dniu złożenia oferty oferent realizuje na 
podstawie umowy zawartej z odziałem wojóedzkiem 
Funduszu proces leczenia świadczeniobiorców w 
ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 
którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia 
umów. 

2  

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

10  

5. Przedmiot postępowania: Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc) 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

I.  
 

Jakość 
 

1.Personel 1.1 Dietetyk. 25  

1.2 Specjalista psychoterapii uzależnień. 30  

II.  Kompleks
owość 

 1.1 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

10  

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

10  

6. Przedmiot postępowania: Leczenie dzieci ze śpiączką 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I.  
 

Jakość 
 

1. Personel  1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej 
– równoważnik 1 etatu. 

22  

1.2 Neurologopeda co najmniej równoważnik ¼ etatu. 14  

1.3 Pielęgniarki specjalistki lub z ukończonym kursem 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
pediatrycznego, lub opieki długoterminowej, lub 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych – 
równoważnik co najmniej 8 etatów na 15 łóżek. 

7  

1.4 Psycholog posiadający specjalizację w dziedzinie 
psychologii klinicznej. 

6  

1.5 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii – równoważnik 
co najmniej 1 etatu na 15 łóżek. 

6  



5 
 

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1 Aparat EEG – w miejscu udzielania świadczeń. 5  

II Kompleks

owość 

 1.1 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 

postępowania bez udziału podwykonawców. 

5  

III. Cena 1 Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

10  

7. Przedmiot postępowania: Program: ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej 
czaszki 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1.  Personel  

 
1.1 Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. 

c-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1462) – 100 % czasu pracy poradni. 

45 
 

 

II.  Kompleks
owość 

 

1.1 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 

postępowania bez udziału podwykonawców. 

15  

III.  Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

15  

 

  



6 
 

Tabela nr 2. Profilaktyczne programy zdrowotne – część wspólna 

I. Wyniki kontroli i inne nieprawidłowości 

1 2 3 4 

Lp. Oceniany warunek Liczba 
punktów 

 

1.  Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie. -0,50  

2.  Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom 
określonym w umowie – tylko na podstawie kontroli. 

-0,25  

3.  Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie – tylko na podstawie kontroli. -025  

4.  Nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w 
sposób naruszający przepisy prawa. 

-0,25  

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

-0,50  

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

-0,50  

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

-0,25  

8.  Udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową. -0,25  

9.  Nieuzgodniona z oddziałem wojewódzkim Funduszu zmiana harmonogramu udzielania 
świadczeń. 

-0,25  

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

-0,50  

11.  Udaremnienie lub utrudnianie kontroli. -0,50  

12.  Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. -0,50  

13.  Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach. -0,50  

14.  Udział co najmniej 10 % świadczeń po raz pierwszy przekazanych do oddziału 
wojewódzkiego Funduszu po upływie okresu rozliczeniowego . 

-0,50  

15.  Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia 
świadczenia, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 
miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub 
przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 

-0,25  

16.  Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na 
udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze (miesięczne) w okresie 
12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty. 

-0,25  

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

-0,50 Jedna 
odpowie

dź do 
wyboru 18.  Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 85 godzin tygodniowo (u danego 

świadczeniodawcy w różnych ofertach i umowach oraz u różnych świadczeniodawców) – 
co najmniej 5 przypadków. 

-0,75 

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

-0,25  

II Dostępność  

1 2 3 4 

Lp. Oceniany warunek Liczba 
punktów 

 

1.  Przy lokalizacji poradni lub gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający 
transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne 
urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych. 

2  

2.  Na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców co najmniej jedno z 
pomieszczeń higieniczno–sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

2  

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

2  

4.  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. 

 -0,5 Jedna 
odpowie

dź do 
wyboru 5.  Brak realizacji świadczeń w zakresie personelu wykazanego w harmonogramie umowy, -1 



7 
 

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

III. Ciągłość 

1 2 3 4 

Lp. Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

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. 

3 Jedna 
odpowi
edź do 
wyboru 

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 5 lat. 

5 

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 10 lat. 

8 

IV Jakość – pozostałe warunki 

1 2 3 4 

Lp. Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

1.  Zapewnienie serwisu sprzętu medycznego przez podmiot gospodarczy świadczący 

działalność serwisową na podstawie umowy z producentem danego wyrobu. 

2 
 

2.  Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością. 2  

3.  Certyfikat ISO 27 001systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 2  

4.  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 

 

V Inne 

1 2 3 4 

Lp. Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

1.  Współpraca z Agencją – realizacja umowy, o której mowa w art. 31lc ust. 4 ustawy o 

świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 

2 
 

 

 


