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Załącznik nr 5 

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz 

przypisaną im wartością w rodzaju rehabilitacja lecznicza 

Tabela nr 1 REHABILITACJA LECZNICZA 

1. Przedmiot postępowania: Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel  

 

1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 
chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 
rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 
medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 
fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii 
i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i 
medycyny fizykalnej – wymiar czasu pracy 
równoważnik co najmniej 1 etatu. 

78 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 
chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 
rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 
medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 
fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii 
i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i 
medycyny fizykalnej – wymiar czasu pracy 
równoważnik co najmniej ½ etatu.  

39 

1.3 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 
chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 
rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 
medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 
fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii 
i medycyn fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i 
medycyny fizykalnej – wymiar czasu pracy  
równoważnik co najmniej ¼ etatu.  

 

19 
 

II. 
Kompleks
owość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

4  

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

5  

2. Przedmiot postępowania: Fizjoterapia ambulatoryjna 

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel  1.1 Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim 
doświadczeniem jako fizjoterapeuta – równoważnik 
co najmniej ½ etatu.  

22  

1.2 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii – równoważnik co 
najmniej ½ etatu.  

12  

1.3 Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 
dziedzinie rehabilitacji medycznej. 

4  

1.4 Fizjoterapeuta posiadający udokumentowane 
odpowiednie 3-letnie doświadczenie w zakresie 
metod usprawniania dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii 
neurorozwojowej – nie mniej niż równoważnik ½ 
etatu. 

4  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1 Urządzenie wytwarzające impulsowe pole 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – w 
miejscu udzielania świadczeń. 

3  
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lub 
pomieszcze
nia  

 
 

2.2 Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i 
kończyn dolnych – w lokalizacji. 

3  

2.3 Zestaw do kriostymulacji parami azotu – w miejscu 
udzielania świadczeń. 

2  

2.4 Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne 
pomieszczenie.  

2  

2.5 Basen rehabilitacyjny umożliwiający jednoczasową 
hydroterapię co najmniej 5 świadczeniobiorców – w 
lokalizacji. 

5  

2.6 Kriokomora – w lokalizacji. 
 

3  

II 
Kompleks
owość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

6  

1.2 Realizacja umowy w zakresie: 
1) rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub 
oddziale dziennym; 
2) rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych. 

8  

III. 
Dostępno
ść –  

1. Dostępność 
– 
harmonogr
am czasu 
pracy 

1.1 Czas pracy zakładu  – co najmniej 5 dni w tygodniu, 
co najmniej 10 godzin dziennie. 

8  

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

5  

3. Przedmiot postępowania: Fizjoterapia domowa   

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel 1.1 Magister fizjoterapii – co najmniej 50 % 
zatrudnionych fizjoterapeutów. 

25  

1.2 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii – równoważnik co 
najmniej ½ etatu. 

22  

1.3 Technik masażysta – równoważnik co najmniej 1 

etatu. 

10  

1.4 .Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w 

dziedzinie rehabilitacji medycznej. 

9  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna/ 
pomieszcze
nia 
 

2.1.  Przenośny stół do terapii – co najmniej 1 sztuka. 2 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

2.2 Przenośny stół do terapii – co najmniej 2 sztuki. 
 

3 

II. 
Kompleks
owość  

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie 
umowy proces leczenia świadczeniobiorców w 
ramach rehabilitacji stacjonarnej i dziennej. 

8  

1.2 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

5  

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

5  

4.2. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym   

  
Kryterium 

Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I.  
Jakość 
 

1. Personel  1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 

chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

18  



3 

 

fizjoterapii i balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej –

równoważnik co najmniej ½ etatu na 15 

świadczeniobiorców. 

1.2 Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim 
doświadczeniem jako fizjoterapeuta – równoważnik co 
najmniej ½ etatu.  

6  

1.3 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 etatu na 
10 świadczeniobiorców. 

3  

1.4 Fizjoterapeuta posiadający udokumentowane 
odpowiednie 3-letnie doświadczenie w zakresie 
metod usprawniania dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii 
neurorozwojowej. 

3  

1.5 Lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i 
traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista w 
dziedzinie neurologii – zapewnienie konsultacji w 
miejscu udzielania świadczeń. 

3  

1.6 Psycholog kliniczny lub magister psychologii – 
równoważnik co najmniej ¼ etatu.  

1  

1.7 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii – równoważnik co 
najmniej ½ etatu. 

2  

1.8 Masażysta – równoważnik co najmniej ¼ etatu. 1  

1.9 Dietetyk– równoważnik co najmniej ¼ etatu. 1  

1.10 Terapeuta zajęciowy – równoważnik co najmniej 
¼ etatu. 

1  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna/ 
pomieszcze
nia  
 

2.1 Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne 
pomieszczenie – w lokalizacji. 

2  

2.2 Urządzenie wytwarzające impulsowe pole 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – w 
lokalizacji. 

1  

2.3 Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i 
kończyn dolnych – w lokalizacji. 

2  

2.4 Zestaw do kriostymulacji parami azotu– w miejscu 
udzielania świadczeń. 

2  

2.5 Aparat do przerywanej kompresji pneumatycznej 
jedno– lub wielokomorowy. 

2  

2.6 Stół lub łóżko do manualnego drenażu limfatycznego 
bez kompresji lub z kompresją. 

2  

2.7  Basen rehabilitacyjny umożliwiający jednoczasową 
hydroterapię co najmniej 5 świadczeniobiorców – w 
lokalizacji. 

2,5  

2.8 Kriokomora ogólnoustrojowa – w lokalizacji. 
 

2,5 
 

 

3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

3.1 Wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy świadczeń 
świadczeniobiorcom z rozpoznaniami: 

1) RZS – reumatoidalne zapalenie stawów – 
M05; 

2) MIZS – młodzieńcze zapalenie stawów – 
M08, M09; 

3) ZZSK – zesztywniające zapalenie starów 
kręgosłupa – M45; 

4) ŁZS – łuszczycowe zapalenie stawów – M07; 
5) toczeń rumieniowaty układowy – M32; 
6) zapalenie wielomięśniowe i skórno 

mięśniowe – M33; 
7) dna moczanowa – M10; 
8) zespół Sjogrena – M35.0; 
9) zespół nakładania – M35.1; 

Realizacja 
świadczeń 

dla co 
najmniej 6 

rozpoznań – 
4 pkt 

Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

Realizacja 
wszystkich 

rozpoznań – 
7 pkt 
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10) stwardnienie rozsiane – G35 
11) określonej grupy świadczeniobiorców, w 

szczególności po leczeniu raka piersi, ze 
stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z 
obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i 
umiejscowieniu. 

II. 
Dostępno
ść 

1. Dostępność 
–
harmonogr
am pracy 

1.1 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie 
mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 12 godzin 
dziennie, w godzinach od 8:00 do 18:00. 

5 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie 
mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 
minut dziennie bez przerwy. 

3 

III. 
Kompleks
owość  

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie 
umowy zawartej z Funduszem proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji we 
wszystkich formach organizacyjnych: rehabilitacji 
stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej. 

7  

1.2 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

3  

1.3 Realizacja umowy w zakresie: 
1) fizjoterapii ambulatoryjnej; 
2) rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych. 

5  

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

5  

4.3. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym   

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel  1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 

chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

fizjoterapii i balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców poniżej 18 r.ż.  

22  

1.2 Fizjoterapeuta posiadający udokumentowane, co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie metod 

usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz 

wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej w 

wymiarze odpowiadającym równoważnikowi 1 etatu 

na 10 świadczeniobiorców. 

10  

1.3 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 etatu na 

10 łóżek. 

4  

1.4 Logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 

neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe 

w zakresie neurologopedii – równoważnik co najmniej 

1 etatu. 

6  

1.5 Logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 

neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe 

3  
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w zakresie neurologopedii – równoważnik co najmniej 

½ etatu. 

1.6 Logopeda – równoważnik co najmniej jednego etatu. 3  

1.7 Psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 

psychologii klinicznej – równoważnik co najmniej 1 

etatu.  

3  

1.8 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii – nie mniej niż 

równoważnik ½  etatu.  

4  

1.9 Terapeuta zajęciowy równoważnik co najmniej ¼ 

etatu. 

2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna/ 
pomieszcze
nia  
 
 

2.1 Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i 

kończyn dolnych – w lokalizacji. 

3  

2.2 Zestaw do biostymulacji laserowej – w lokalizacji. 3  

2.3 Sala do kinezyterapii stanowiąca odrębne 

pomieszczenie. 

3  

2.4 Basen rehabilitacyjny umożliwiający jednoczasową 

hydroterapię co najmniej 5 świadczeniobiorców – w 

lokalizacji. 

3 
 

 

II 
Kompleks
owość 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

5  

III. 
Dostępno
ść  

1. Dostępność 
–
harmonogr
am pracy 

1.1 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie 
mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 12 godzin 
dziennie, w godzinach od 8:00 do 18:00.  

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie 
mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 
minut dziennie bez przerwy. 

5 

IV. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

5  

4.4. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy   

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 1. Personel  1.1 Logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 

surdologopedii lub studia podyplomowe w zakresie 

surdologopedii. 

30  

1.2 Psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 

psychologii klinicznej posiadający trzyletni staż pracy z 

dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu –  

równoważnik co najmniej 1 etatu. 

22  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna/ 
pomieszcze
nia 

2.1 Stanowisko komputerowe i informatyczne programy 

specjalistyczne – w miejscu udzielania świadczeń. 

5 
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II.Dostęp
ność 

1. Dostępność 
–
harmonogr
am czasu 
pracy 

1.1 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie 

mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 12 godzin, w 

godzinach od 8:00 do 18:00. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie 

mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 

minut dziennie bez przerwy. 

5 

III. 
Komple
ksowoś
ć 

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 Zapewnienie konsultacji - lekarz specjalista w 
dziedzinie otorynolaryngologii oraz audiologii i 
foniatrii - równoważnik co najmniej ¼ etatu – w 
miejscu udzielania świadczeń. 

 

5  

1.2 Zapewnienie konsultacji – lekarz specjalista w 
dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 
lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub 
rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i 
balneoklimatologii, lub fizjoterapii i 
balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny 
fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny 
fizykalnej.  

7  

1.3 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

5  

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

5  

4.5. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku 

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel  1.1 Psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 
psychologii klinicznej z co najmniej 3-letnim stażem 
pracy z dziećmi z dysfunkcją narządu wzroku – 
równoważnik co najmniej 1 etatu.  

32  

1.2 Terapeuta widzenia lub instruktor orientacji 
przestrzennej lub inny terapeuta z 
udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w 
zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym 
rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania 
rodziny (nie krótszym niż 1 rok) – studia pedagogiczne 
lub podyplomowe pedagogiczne – równoważnik co 
najmniej 2 etatów.  

15  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

 
2.1 EEG, sprzęt do uprawiania sportu osób niewidomych i 

niedowidzących. 

8  

III. 
Dostępno
ść 

1. Dostępność 
–
harmonogr
am czasu 
pracy 

1.1 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie 
mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 12 godzin 
dziennie, w godzinach od 8:00 do 18:00. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie 
mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 7godzin i 35 
minut dziennie bez przerwy. 

5 

IV 
Kompleks
owość 

1. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

1.1 Zapewnienie konsultacji – lekarz specjalista w 
dziedzinie okulistyki. 

5  

1.2 Zapewnienie konsultacji – lekarz specjalista w 
dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu 
lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub 
rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i 
balneoklimatologii, lub fizjoterapii i 
balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i 
medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii 
i medycyny fizykalnej.  

6  
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2. Sposób 
wykonania 
umowy 

2.1 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

8  

V. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia. Cena ofertowa jest 
oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki 
rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w 
ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w 
stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w 
danym postępowaniu. 

5  

4.6. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym 

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel  1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 

chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii 

i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i 

medycyny fizykalnej – równoważnik co najmniej ½ 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

26  

1.2 Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii – 

równoważnik co najmniej ½ etatu.  

10  

1.3 Magister fizjoterapii z min. 5-letnim doświadczeniem 

– równoważnik co najmniej ½ etatu. 

5  

1.4 Psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 

psychologii klinicznej – równoważnik co najmniej ½ 

etatu. 

5  

1.5 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 etatu na 

8 świadczeniobiorców. 

4  

1.6 Psycholog lub magister psychologii – równoważnik co 

najmniej 1 etatu. 

3  

1.7 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii – nie mniej niż 

równoważnik ½ etatu. 

3  

1.8 Dietetyk – równoważnik co najmniej ¼ etatu. 2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 

2.1 Sala do kinezyterapii stanowiąca odrębne 
pomieszczenie. 

2  

2.2 Zestaw ergo-spirometryczny – w lokalizacji. 
 

2  

II. 
Dostępno
ść  

1. Dostępność 
harmonogr
am pracy 

1.1 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie mniej 
niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 12 godzin dziennie, 
w godzinach od 8:00 do 18:00. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2 Czas pracy ośrodka lub  oddziału dziennego – nie 
mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 
minut dziennie bez przerwy. 

5 

III. 
Kompleks
owość 

2. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 Zapewnienie konsultacji przez lekarza specjalistę w 
dziedzinie kardiologii przez cały czas realizacji 
świadczeń. 

7  

1.2 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

5  
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IV. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

5  

4.7. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku  
luboddziale dziennym 

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel  1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 
chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 
rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 
medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 
fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii 
i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i 
medycyny fizykalnej –równoważnik co najmniej ½ 
etatu na 10 świadczeniobiorców. 

26  

1.2 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii – nie mniej niż 
równoważnik ½ etatu. 

12 
 

 

1.3 Fizjoterapeuta równoważnik co najmniej 1 etatu na 
10 świadczeniobiorców. 

5  

1.4 Dietetyk – równoważnik co najmniej ¼ etatu. 2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 
lub 
pomieszcze
nia  
 
 

2.1 UGUL lub inny system spełniający jego rolę – w 
lokalizacji. 

2  

2.2 Sala do ćwiczeń z możliwością treningu oporowego i 
bieżnia treningowa. 

2  

2.3 Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne 
pomieszczenie. 

2  

2.4 Gabinet do inhalacji stanowiący odrębne 
pomieszczenie. 

2 
 

 

II. 
Dostępno
ść  

1. Dostępność 
– 
harmonogr
am czasu 
pracy 

1.1 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie mniej 
niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 12 godzin dziennie, 
w godzinach od 8:00 do 18:00. 

8 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie mniej 
niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut 
dziennie bez przerwy 

5 

III. 
Kompleks
owość 

1. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

1.1 Zapewnienie konsultacji – lekarz specjalista w 
dziedzinie chorób płuc. 

8  

1.2 Zapewnienie konsultacji – lekarz specjalista w 
dziedzinie kardiologii lub chorób wewnętrznych. 

8  

2. Sposób 
wykonania 
umowy 

2.1 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

5  

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

      5  

5.2. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1.  Personel  1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 

chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii 

i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i 

medycyny fizykalnej – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 15 świadczeniobiorców. 

15  
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1.2 Zespół lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób 

wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu 

ruchu, neurologii, kardiologii lub chorób płuc – w 

łącznym wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu, 

w tym co najmniej ¼ etatu każdego z ww. 

specjalistów.  

8  

1.3 Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim 

doświadczeniem jako fizjoterapeuta – równoważnik 

co najmniej ½ etatu na każde kolejne 25 łóżek. 

4  

1.4 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 etatu na 

10 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu 

magister fizjoterapii. 

4  

1.5 Fizjoterapeuta posiadający udokumentowane 

odpowiednie 3-letnie doświadczenie w zakresie 

metod usprawniania dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi oraz  wczesnej diagnostyki i terapii 

neurorozwojowej – równoważnik co najmniej 1 etatu 

na każde kolejne 25 łóżek. 

5  

1.6 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii – równoważnik co 

najmniej 1 etatu.  

5  

1.7 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub w trakcie 

specjalizacji (po ukończeniu minimum 2 roku 

specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii) – równoważnik 

co najmniej 1 etatu.  

2  

1.8 Masażysta – równoważnik co najmniej ¼ etatu. 2  

1.9 Terapeuta zajęciowy – równoważnik co najmniej ¼ 

etatu.  

2  

1.10 Psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty 

w dziedzinie psychologii klinicznej.   

1  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna, 
pomieszcze
nia 
 
 

2.1 Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i 

kończyn dolnych. 

1  

2.2 Pracownie pomiarowe obiektywizujące wyniki 

rehabilitacji – w lokalizacji. 

1  

2.3 Urządzenia do terapii metodą biofeedback. 1  

2.4 Urządzenie do masażu limfatycznego sekwencyjnego. 1  

2.5 Zestaw do kriostymulacji parami azotu – w miejscu 

udzielania świadczeń. 

1  

2.6 Basen rehabilitacyjny umożliwiający jednoczasową 

hydroterapię co najmniej 5 świadczeniobiorców – w 

lokalizacji. 

1  

2.7 Kriokomora ogólnoustrojowa – w lokalizacji. 1 
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3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 
opieki 
zdrowotnej 

3.1 Wykonanie w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 

co najmniej 10 % świadczeń w basenie 

rehabilitacyjnym. 

2  

3.2 Wykonanie w ciągu ostatniego roku kalendarzowego 

świadczeń świadczeniobiorcom z rozpoznaniami: 

1) RZS – reumatoidalne zapalenie stawów – 
M05; 

2) MIZS – młodzieńcze zapalenie stawów – 
M08, M09; 

3) ZZSK – zesztywniające zapalenie starów 
kręgosłupa – M45; 

4) ŁZS – łuszczycowe zapalenie stawów – M07; 
5) toczeń rumieniowaty układowy – M32; 
6) zapalenie wielomięśniowe i skórno 

mięśniowe – M33; 
7) dna moczanowa – M10; 
8) zespół Sjogrena – M35.0; 
9) zespół nakładania – M35.1; 
10) stwardnienie rozsiane – G35; 
11) określonej grupy świadczeniobiorców, w 

szczególności po leczeniu raka piersi, ze 
stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z 
obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i 
umiejscowieniu. 

Realizacja 
świadczeń 
dla co 
najmniej 6 
rozpoznań – 
3 pkt 
 

Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

Realizacja 
wszystkich 
rozpoznań – 
5 pkt 

 4. Pozostałe 
warunki  

4.1 W oddziale prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne 

lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek 

akredytowanych do prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 

zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 

postępowania 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, z późn. zm.). 

3  

II 
Dostępno
ść 

1.  
Dostępność 
– 
harmonogr
am czasu 
pracy 

1.1 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie mniej 
niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 12 godzin dziennie, 
w godzinach od 8:00 do 18:00. 

2 Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

1.2 Czas pracy ośrodka lub oddziału dziennego – nie mniej 
niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 7 godzin i 35 minut 
dziennie bez przerwy. 

1 

1.3 W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie 
umowy zawartej z Funduszem proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach danego zakresu 
świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy 
postępowanie. 

1  

III. 
Kompleks
owość  

1. Dostęp do 
badań i 
zabiegów 

1.1  Zapewnienie konsultacji przez psychologa lub 
psychologa posiadającego tytuł specjalisty w 
dziedzinie psychologii klinicznej.  

2  

1.2  Dietetyk – w lokalizacji.  
 

1 
 

 

1.3 Gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania – 
sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami lub 
oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania 
świadczeniobiorców do rehabilitacji, w formie umowy 
zawartej w formie pisemnej, zawierającej kryteria i 
standardy postępowania. 

1  

1.4 W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie 
umowy zawartej z Funduszem proces leczenia 

1  
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świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji we 
wszystkich formach organizacyjnych: rehabilitacji 
stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej. 

1.5 Oddział co najmniej 25 łóżkowy. 1  

2. Sposób 
wykonania 
umowy 

2.1 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

3  

2.2 Realizacja umowy w zakresie: 
1) fizjoterapii ambulatoryjnej; 
2) rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub 
oddziale dziennym. 

5  

IV. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

5  

5.3. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych 

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel  1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 

chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii 

i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i 

medycyny fizykalnej – równoważnik co najmniej 2 

etatów.  

26  

1.2 Fizjoterapeuta równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 

świadczeniobiorców, w tym równoważnik co najmniej 

1 etatu magister fizjoterapii. 

15  

1.3 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub w trakcie 

specjalizacji (po ukończeniu minimum 2 roku 

specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii) – równoważnik 

co najmniej 1 etatu.  

5  

1.4 Psycholog – równoważnik co najmniej ¼ etatu. 5 Jedna 

odpowiedź do 

wyboru 

 

1.5 Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej ¼ 

etatu. 

7 

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 
 
 

2.1 Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i 

kończyn dolnych. 

1  

2.2 Pracownie pomiarowe obiektywizujące wyniki 

rehabilitacji – w lokalizacji. 

2  

2.3 Urządzenia do terapii metodą biofeedback. 1  

2.4 Urządzenie do masażu limfatycznego sekwencyjnego. 1  

2.5 Zestaw do kriostymulacji parami azotu. 1  

2.6 Basen rehabilitacyjny umożliwiający jednoczasową 

hydroterapię co najmniej 5 świadczeniobiorców – w 

lokalizacji. 

1  
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3. Pozostałe 
warunki 

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

4  

III. 
Kompleks
owość  

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 Konsultacje lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób 
płuc, chorób wewnętrznych, chirurgii klatki 
piersiowej. 

5  

1.2 Sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami lub 
oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania 
świadczeniobiorców do rehabilitacji, 
udokumentowane umową zawartą w formie pisemnej 
zawierającej opis kryteriów i standardów 
postępowania. 

2  

1.3 W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie 
umowy zawartej z Funduszem proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji we 
wszystkich formach organizacyjnych: rehabilitacji 
stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej. 

6  

1.4 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 
postępowania bez udziału podwykonawców. 

5  

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

5  

5.4. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych 

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel  1.1 lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 

chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

fizjoterapii i balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej – 

równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 

świadczeniobiorców.  

20  

1.2 Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii – 

równoważnik co najmniej ¼ etatu.  

6  

1.3 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 etatu na 

6 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu 

magister fizjoterapii. 

6  

1.4 Fizjoterapeuta posiadający udokumentowane 

odpowiednie 3-letnie doświadczenie w zakresie 

metod usprawniania dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii 

neurorozwojowej – równoważnik co najmniej 1 etatu 

na każde kolejne 25 łóżek. 

5  

1.5 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta 

posiadający udokumentowane doświadczenie w 

zakresie metod neurofizjologicznych – równoważnik 

4  
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co najmniej 1 etatu.  

1.6 Logopeda równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 

łóżek.  

3  

1.7 Logopeda posiadający specjalizację w dziedzinie 

neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe 

w zakresie neurologopedii – równoważnik co najmniej 

1 etatu na 20 łóżek. 

4  

1.8 Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej ¼ 

etatu. 

2  

1.9 Terapeuta zajęciowy – równoważnik co najmniej ¼ 

etatu. 

2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna 
 

2.1 Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i 

kończyn dolnych. 

1  

2.2 Pracownie pomiarowe obiektywizujące wyniki 

rehabilitacji – w lokalizacji. 

1  

2.3 Urządzenia do terapii metodą biofeedback. 1  

2.4 Urządzenie do masażu limfatycznego sekwencyjnego. 1  

2.5 Zestaw do kriostymulacji parami azotu. 1  

2.6 Basen rehabilitacyjny umożliwiający jednoczasową 

hydroterapię co najmniej 5 świadczeniobiorców – w 

lokalizacji. 

1  

3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

3.1  Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu – 

kategoria I. 

2  

3.2  Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu – 

kategoria II. 

2  

3.3  Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i 

korzeni nerwowych – kategoria I. 

2  

3.4  Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i 

korzeni nerwowych – kategoria II. 

2  

3.5  Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego 

układu nerwowego i dystrofie mięśniowe – kategoria 

I. 

2  

3.6  Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego 

układu nerwowego i dystrofie mięśniowe – kategoria 

II. 

2  

3.7  Rehabilitacja neurologiczna przewlekła. 2  
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4. Pozostałe 
warunki 

4.1 W oddziale prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne 

lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek 

akredytowanych do prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej 

zakresowi świadczeń objętych przedmiotem 

postępowania 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. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 Sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami lub 

oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania 

świadczeniobiorców do rehabilitacji, 

udokumentowane umową zawartą w formie pisemnej 

zawierającej opis kryteriów i standardów 

postępowania. 

3  

1.2 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 

postępowania bez udziału podwykonawców. 

2  

IV. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

5  

5.13. Przedmiot postępowania: Rehabilitacja Kardiologiczna w warunkach stacjonarnych 

Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

I. Jakość 
 

1. Personel  1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w 
chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 
rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub 
medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 
fizjoterapii i balneoklimatologii, lub 
balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 
balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 
świadczeniobiorców. 

22  

1.2 Lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii – 
równoważnik co najmniej 1 etatu na 25 
świadczeniobiorców. 

12  

1.3 Fizjoterapeuta równoważnik co najmniej 1 etatu na 
10 łóżek, w tym równoważnik co najmniej 1 etatu 
magister fizjoterapii. 

10  

1.4 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii – równoważnik co 
najmniej 1 etatu. 

3  

1.5 Psycholog kliniczny – równoważnik co najmniej ¼ 
etatu. 

3  

1.6 Psycholog – równoważnik co najmniej 1 etatu. 2  

2. Sprzęt i 
aparatura 
medyczna  
 

2.1 System monitorowanego treningu 
fizjoterapeutycznego – testy wydolnościowe, próby 
wysiłkowe i badanie spirometryczne. 

3  

2.2 Pracownie pomiarowe – obiektywizujące wyniki 
rehabilitacji. 

2  

2.3 Basen rehabilitacyjny umożliwiający jednoczasową 
hydroterapię co najmniej 5 świadczeniobiorców – w 
lokalizacji. 

3  
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3. Realizacja 
wybranych 
świadczeń 

3.1  Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami 
współistniejącymi. 

3  

3.2  Rehabilitacja kardiologiczna – kategoria I. 3 

3.3  Rehabilitacja kardiologiczna – kategoria II. 3 

4. Pozostałe 
warunki 

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

3 
 

 

II. 
Kompleks
owość  

1. Sposób 
wykonania 
umowy 

1.1 Sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami lub 
oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania 
świadczeniobiorców do rehabilitacji, 
udokumentowane umową zawartą w formie pisemnej 
zawierającej opis kryteriów i standardów 
postępowania. 

3  

1.2 W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie 
umowy zawartej z Funduszem proces leczenia 
świadczeniobiorców w ramach rehabilitacji we 
wszystkich formach organizacyjnych: rehabilitacji 
stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej. 

4  

 
1.3 Realizacja całości umowy stanowiącej przedmiot 

postępowania bez udziału podwykonawców. 

3  

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

5  

 

 

 

 

Tabela nr 2. Rehabilitacja lecznicza – część wspólna 

I. Wyniki kontroli i inne nieprawidłowości 

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. 

-0,25 
 

3.  Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie – tylko na podstawie kontroli. -0,25  

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

-0,5 
 

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

-0,5 
 

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

-0,5 
 

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

-0,5 
 

8.  Udzielanie świadczeń w miejscach nieobjętych umową. -0,25 
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9.  Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których 
dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe 
kwalifikowanie udzielonych świadczeń – tylko na podstawie kontroli. 

-0,5 
 

10.  Udaremnienie lub utrudnianie kontroli. -0,5  

11.  Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. -0,5  

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

-0,5 
 

13.  Liczba łóżek uwidocznionych w rejestrze mniejsza niż liczba świadczeń (osobodni) 
zrealizowanych w ramach umowy w ostatnim okresie rozliczeniowym. 

-0,25 
 

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

-0,25 
 

15.  Nieprzekazanie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na 

udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze (miesięczne) w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia 

oferty. 

-0,25 

 

16.  Nieprzekazanie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia 

świadczenia, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 

miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub 

przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. 

-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. 

-0,25 

Jedna 
odpowied
ź 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. 

-0,50 

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.  Warunek   

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

0.5  
 

3. 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 
odpowied
ź do 
wyboru  

4. 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. 

-1 

III. Ciągłość 

1 2 3 4 

Lp. 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. 

2 

Jedna 
odpowied
ź 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. 

4 

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. 

6 

4.  Rozliczenie ponad 90 % wartości umowy zrealizowanych świadczeń na rzecz 

świadczeniobiorców w przedziale wiekowym 0-18 lat.  

2 
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IV Jakość – pozostałe warunki 

1 2 3 4 

Lp. Warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

1. Zapewnienie serwisu sprzętu medycznego przez podmiot gospodarczy świadczący 

działalność serwisową na podstawie umowy z producentem danego wyrobu. 

0,5 
 

2. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością. 0,5  

3. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.  0,5  

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. 

1 

 

V Inne 

1 2 3 4 

Lp. 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 
 

 


