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Załącznik nr 9 

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz 

przypisaną im wartością w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 

Tabela nr 1. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 

1. Przedmiot postępowania: Dializa otrzewnowa 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba 

punktów 

Uwagi 

1.  Jakość 1. Personel 1.1 Pielęgniarka posiadająca specjalizację w 

dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub 

kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa 

nefrologicznego z dializoterapią – co najmniej 1 

etat. 

12  

1.2 Wszyscy lekarze specjaliści w dziedzinie 

nefrologii. 

20  

2. Sprzęt i 

aparatura 

medyczna 

2.1 RTG umożliwiające wykonanie badań zgodnie z 

profilem zakresu – w lokalizacji. 

2  

2.2 Tomografia komputerowa – w lokalizacji. 4  

2.3 Aparat USG umożliwiający wykonanie badań 

zgodnie z profilem zakresu – w lokalizacji. 

2  

3. Pozostałe  

warunki 

3.1 W miejscu udzielania świadczeń jest 

realizowane szkolenie specjalizacyjne lekarzy w 

ramach akredytacji 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.). 

5  

II. Kompleks

owość 

1. Dostęp do 

badań i 

zabiegów 

1.1 Oferent realizuje umowę w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie nefrologia lub nefrologia 

dla dzieci. 

3  

1.2 Oferent realizuje umowę w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie transplantologia kliniczna 

lub transplantologia kliniczna dla dzieci. 

3  

1.3 Oferent realizuje umowę w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie chirurgia ogólna lub 

chirurgia dziecięca. 

3  

1.4 Oferent realizuje umowę w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

nefrologia lub nefrologia dla dzieci – w 

lokalizacji. 

3 Jedna 

odpowi

edź do 

wyboru 

1.5 Oferent realizuje umowę w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

nefrologia lub nefrologia dla dzieci w poradni 

przyszpitalnej. 

3 

1.6 Zapewnienie dostępu do badań zgodności 

tkankowej.  

2  

1.7 Opracowane i wdrożone zasady współpracy z 

innymi podmiotami leczniczymi w zakresie 

koordynacji działań (procedury) kwalifikacji 

świadczeniobiorców do przeszczepienia nerki. 

2  

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

załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 
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2. Przedmiot postępowania: Hemodializoterapia 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium: Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1 Pielęgniarka posiadająca specjalizację w 

dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub 

kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa 

nefrologicznego z dializoterapią – co najmniej 1 

etat. 

8  

1.2 Wszyscy lekarze specjaliści w dziedzinie 

nefrologii. 

15  

2. Sprzęt i 

aparatura 

medyczna 

2.1 Aparat RTG umożliwiający wykonanie badań 

zgodnie z profilem zakresu – w lokalizacji. 

3  

2.2 Tomografia komputerowa – w lokalizacji. 4  

2.3 Aparat USG umożliwiający wykonanie badań 

zgodnie z profilem zakresu – w lokalizacji. 

3  

3. Standardy 

postępowani

a 

medycznego 

3.1 Odsetek osób zgłoszonych i zakwalifikowanych 

do przeszczepienia nerki nie mniejszy niż 7% 

osób dializowanych w stacji lub ośrodku w 

poprzednim roku kalendarzowym. 

5  

4. Pozostałe 

warunki 

4.1 W miejscu udzielania świadczeń jest 

realizowane szkolenie specjalizacyjne lekarzy w 

ramach akredytacji 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. Dostęp do 

badań i 

zabiegów 

1.1 Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne 

w zakresie choroby wewnętrzne lub pediatria. 

3  

1.2 Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w 

zakresie nefrologia lub nefrologia dla dzieci. 

3  

1.3 Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne 

w zakresie chirurgia naczyniowa lub chirurgia 

naczyniowa drugi poziom referencyjny. 

3  

1.4 Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie nefrologia lub 

nefrologia dla dzieci – w lokalizacji. 

3 Jedna 

odpowi

edź do 

wyboru 1.5 Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie nefrologia lub 

nefrologia dla dzieci w poradni specjalistycznej 

przyszpitalnej. 

3 

1.6 Zapewnienie dostępu do badań zgodności 

tkankowej. 

3  

1.7 Opracowane i wdrożone zasady współpracy z 

innymi podmiotami leczniczymi w zakresie 

koordynacji działań (procedury) kwalifikacji 

świadczeniobiorców do przeszczepienia nerki. 

3  

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

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

3. Przedmiot postępowania: Terapia hiperbaryczna 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Sprzęt i 1.1 Tomografia komputerowa – w lokalizacji. 17  
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aparatura 

medyczna 

II. Kompleks

owość 

1. Dostęp do 

badań i 

zabiegów  

1.1 Oferent realizuje umowę w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie anestezjologia i intensywna 

terapia. 

15  

1.2 Oferent realizuje umowę w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie toksykologia kliniczna. 

15  

III. Dostępnoś

ć 

1. Realizacja 

świadczeń 

1.1 Udzielanie świadczeń całodobowo. 14  

IV. Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w  

4. Przedmiot postępowania: Tlenoterapia w warunkach domowych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1 Lekarz specjalista posiadający certyfikat 

szkolenia w zakresie domowego leczenia tlenem, 

wydany przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc lub 

publiczną uczelnię, o której mowa w art. 94 ust. 

3 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 

z późn. zm.). 

20  

2. Sprzęt i 

aparatura 

medyczna 

2.1 Co najmniej 50 koncentratorów tlenu (według 

danych – portal świadczeniodawcy). 

12  

2.2 Wszystkie koncentratory tlenu nie starsze niż 5 

lat (licząc od daty produkcji do pierwszego dnia 

obowiązywania umowy). 

12  

2.3 Zapewnienie przenośnego koncentratora tlenu 

– w miejscu udzielania świadczeń. 

10  

II. Kompleks

owość  

1. Dostęp do 

badań i 

zabiegów 

 

1.1 Oferent realizuje umowę w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

gruźlicy i chorób płuc lub gruźlicy i chorób płuc 

dla dzieci – w lokalizacji. 

7  

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

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

5. Przedmiot postępowania: Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba 

punktów 

Uwagi 

1.  Jakość 1. Personel 1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny, w 

której program szkolenia do uzyskania 

specjalizacji obejmuje żywienie pozajelitowe, 

posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu z 

zakresu żywienia pozajelitowego w warunkach 

domowych – co najmniej 3 etaty. 

18  

1.2 Pielęgniarki posiadające zaświadczenie o 

ukończeniu kursu z zakresu żywienia 

pozajelitowego – co najmniej 4 etaty. 

7  

1.3 Fizjoterapeuta. 3  

1.4 Mgr psycholog lub psycholog kliniczny – co 

najmniej 1 etat. 

3  



4 
 

2. Zewnętrzna 

ocena – 

akredytacja 

Ministra 

Zdrowia 

2.1 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.). 

3  

3. Pozostałe 

warunki 

3.1 W miejscu udzielania świadczeń realizowane jest 

szkolenie specjalizacyjne lekarzy w ramach 

akredytacji 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. Dostęp do 

badań i 

zabiegów  

 

1.1 Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w 

zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca. 

2  

1.2 Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne 

w zakresie chirurgia naczyniowa lub chirurgia 

naczyniowa drugi poziom referencyjny. 

2  

1.3 Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie 

gastroenterologii lub gastroenterologii dla dzieci 

w poradni przyszpitalnej. 

2  

1.4 Realizacja umowy w zakresie chirurgia ogólna 

lub chirurgia dziecięca w poradni 

specjalistycznej przyszpitalnej. 

2  

2. Poradnie/ 

oddziały/ 

pracownie 

2.1 Poradnia prowadząca leczenie pacjentów 

żywionych pozajelitowo w warunkach 

domowych – poradnia przyszpitalna. 

2  

III. Dostępnoś

ć 

1. Realizacja 

świadczeń 

opieki 

zdrowotnej 

1.1 Realizacja umowy w zakresie: żywienie 

dojelitowe w warunkach domowych. 

12  

IV. Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

 Maksym

alnie 10 

punktó

w  

6.Przedmiot postępowania: Żywienie dojelitowe w warunkach domowych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium 

 

Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 

 

1. Personel 1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny, w 

której program szkolenia do uzyskania 

specjalizacji obejmuje żywienie dojelitowe, 

posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu z 

zakresu żywienia dojelitowego w warunkach 

domowych – co najmniej 3 etaty. 

15  

1.2 Pielęgniarki posiadające zaświadczenie o 

ukończeniu kursu z zakresu żywienia 

dojelitowego – co najmniej 4 etaty. 

5  

1.3 Dietetyk – co najmniej 1 etat. 3  

1.4 Fizjoterapeuta. 2  

1.5 Mgr psycholog lub psycholog kliniczny – co 

najmniej 1 etat. 

2  

1.6 Personel posiadający doświadczenie w leczeniu 

żywieniowym dzieci do 3. roku życia. 

2  
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2 Pozostałe 

warunki 

2.1 W miejscu udzielania świadczeń jest 

realizowane szkolenie specjalizacyjne lekarzy w 

ramach akredytacji 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. Dostęp do 

badań i 

zabiegów  

 

1.1 Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w 

zakresie chirurgia ogólna lub chirurgia dziecięca. 

2  

1.2 Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie 

gastroenterologii lub gastroenterologii dla dzieci 

– w lokalizacji. 

2  

1.3 Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie chirurgia 

ogólna lub chirurgia dziecięca w poradni 

przyszpitalnej. 

2  

1.4 Zapewnienie hospitalizacji we właściwym 

przedmiotowo oddziale szpitalnym w przypadku 

podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia 

oraz innych wskazań wymagających leczenia 

szpitalnego związanych z leczeniem 

żywieniowym – wpisanym w rejestrze, część VIII 

kodu resortowego.  

2  

2. Poradnie/ 

oddziały/ 

pracownie  

2.1. Poradnia prowadząca leczenie pacjentów 

żywionych dojelitowo w warunkach domowych 

– poradnia przyszpitalna. 

2  

2.2. Wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego 

4910 Blok operacyjny – w lokalizacji. 

2  

2.3. Apteka szpitalna lub zakładowa – wpisana w 

rejestrze, część VIII kodu resortowego. 

2  

2.4. Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego 

– wpisana w rejestrze, część VIII kodu 

resortowego : 7910 (nie dotyczy dzieci). 

2  

2.5. Zakład radiologii diagnostyki obrazowej czynny 

całą dobę wpisany w rejestrze – w lokalizacji. 

2  

III Dostępnoś

ć 

1. Realizacja 

świadczeń 

opieki 

zdrowotnej 

1.1. Zastosowany dostęp przy żywieniu dojelitowym 

inny niż zgłębnik nosowo-żołądkowy – co 

najmniej 50 % wszystkich pacjentów. 

3 Jedna 

odpowi

edź do 

wyboru 1.2 Zastosowany dostęp przy żywieniu dojelitowym 

inny niż zgłębnik nosowo-żołądkowy – co 

najmniej 70 % wszystkich pacjentów. 

5 

1.3 Realizacja umowy w zakresie: żywienie 

pozajelitowe w warunkach domowych 

6  

IV. Cena 1. Cena  1.1. Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

7. Przedmiot postępowania: Badania zgodności tkankowej 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Zewnętrzna 

ocena – 

systemy 

1.1 Akredytacja EFI (European Federation for 

Immunogenetics). 

11  
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zarządzania 

2. Pozostałe 

warunki 

2.1 Udokumentowany dostęp do rejestrów 

światowych szpiku. 

15  

2.2 Dostęp do światowej bazy danych BMDW (Bone 

Marrow Donors Worldwide). 

15  

II. Kompleks

owość  

1. Poradnie/ 

oddziały/ 

pracownie  

1.1 Oferent realizuje umowę w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

transplantologii w poradni specjalistycznej – w 

lokalizacji. 

20  

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

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

8. Przedmiot postępowania: Badania genetyczne 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium: Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1 Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki 

medycznej – co najmniej 3 etaty. 

15 Jedna 

odpowi

edź do 

wyboru 

1.2 Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki 

medycznej – co najmniej 2 etaty. 

10 

1.3 Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki 

medycznej – co najmniej 1 etat. 

5 

1.4 Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej – co 

najmniej ¼ etatu. 

5  

2. Sprzęt i 

aparatura 

medyczna 

2.1 Sprzęt niezbędny do badań z zakresu 

cytogenetyki klasycznej, z komputerowym 

systemem do analizy chromosomów. 

Wykaz niezbędnego sprzętu: 

1) inkubator lub inkubator z przepływem CO2 – 

co najmniej 2 sztuki;  

2) mikroskop optyczny z komputerowym 

systemem do analizy chromosomów; 

3) wirówka; 

4) mini wirówka; 

5) wortex; 

6) komplet pipet automatycznych;  

7) łaźnia wodna; 

8) płyta grzejna lub hybrydyzator; 

9) komora laminarna; 

10) lodówka; 

11) zamrażarka; 

12)  lampa UV. 

 

5  

2.2 Sprzęt niezbędny do badań z zakresu 

cytogenetyki molekularnej. 

Obowiązuje lista ze sprzętem do cytogenetyki 

klasycznej oraz mikroskop fluorescencyjny z 

komputerowym systemem do analizy obrazów. 

5  
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2.3 Sprzęt niezbędny do badań z zakresu genetyki 

molekularnej.  

Wykaz niezbędnego sprzętu: 

1) termocykler – minimum 2 sztuki;  

2) aparat do elektroforezy oraz system do 

analizy obrazów lub analizator kwasów 

nukleinowych; 

3) komora laminarna; 

4) spektrofotometr; 

5) wirówka;  

6) mini wirówka; 

7) komplet pipet automatycznych; 

8) łaźnia wodna lub termoblok; 

9) wortex; 

10) lodówka; 

11) zamrażarka; 

12) lampa UV. 

 

5  

3. Zewnętrzna 

ocena – 

systemy 

zarządzania 

3.1 Akredytacja wg normy PN–EN ISO lub IEC 17025 

lub 15189. 

2  

3.2 Certyfikaty towarzystw naukowych w 

odpowiedniej dziedzinie medycyny, w 

szczególności Polskiego Towarzystwa Genetyki 

Człowieka). 

2  

II. Kompleks

owość  

1. Poradnie / 

oddziały 

/pracownie  

1.1 Zapewnienie pacjentom porady genetycznej 

przed i po wykonaniu genetycznego badania 

laboratoryjnego. 

3  

1.2 Laboratorium wykonujące nie mniej niż 100 

badań cytogenetycznych lub molekularnych 

rocznie. 

3  

2. Dostęp do 

badań i 

zabiegów  

2.1 Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie genetyki – w 

lokalizacji. 

3  

2.2 Realizacja w ciągu ostatniego roku 

kalendarzowego cytogenetycznych badań 

molekularnych (analiza FISH – hybrydyzacja in 

situ z wykorzystaniem fluorescencji – do 

chromosomów metafazowych i 

prometafazowych oraz do jąder interfazowych z 

sondami molekularnymi centromerowymi, 

malującymi, specyficznymi, telomerowymi, 

Multicolor–FISH). 

3  

2.3 Realizacja w ciągu ostatniego roku 

kalendarzowego badań metodami biologii 

molekularnej (PCR i jej modyfikacje, RFLP, SSCP, 

HD, sekwencjonowanie i inne). 

3  

2.4 Wykonywanie wszystkich typów badań 

genetycznych. 

3  

III. 

 

Dostępnoś

ć 

1. Dostępność 1.1 Świadczenie usług co najmniej 4 dni w tygodniu. 4 Jedna 

odpowi

edź do 

wyboru 

1.2 Świadczenie usług co najmniej 3 dni w tygodniu. 3 

IV. Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

9.Przedmiot postępowania: Terapia izotopowa 
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1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium 

 

Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

1.  Jakość 1. Personel 1.1 Specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej –

co najmniej 3 etaty. 

20 Jedna 

odpowi

edź do 

wyboru 

1.2 Specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej –

co najmniej 4 etaty. 

30 

2. Sprzęt i 

aparatura 

medyczna 

2.1 SPECT–CT – w miejscu udzielania świadczeń. 7  

2.2 RM – w lokalizacji. 7  

2.3 Tomografia komputerowa – w lokalizacji. 7  

3. Pozostałe 

warunki 

3.1 W miejscu udzielania świadczeń jest 

realizowane szkolenie specjalizacyjne lekarzy w 

ramach akredytacji 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  

II. Kompleks

owość  

1. Poradnie/ 

oddziały/pra

cownie  

1.1 Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii 

– w lokalizacji. 

6  

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

w załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

10. Przedmiot postępowania: Badania izotopowe 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium 

 

Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1 Specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej –

co najmniej 3 etaty. 

15 Jedna 

odpowi

edź do 

wyboru 

1.2 Specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej – 

co najmniej 4 etaty. 

23 

2. Sprzęt i 

aparatura 

medyczna 

2.1 SPECT–CT – w miejscu udzielania świadczeń. 4  

2.2 RM – w lokalizacji. 4  

2.3 Tomografia komputerowa – w lokalizacji. 4  

3. Standardy 

postępowani

a 

3.1 System zarządzania jakością w zakresie 

świadczonych usług medycznych z 

wykorzystaniem promieniowania jonizującego. 

3  

3.2 Program archiwizacji danych pacjenta – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

3  

4. Pozostałe 

warunki 

4.1 W miejscu udzielania świadczeń realizowane 

jest szkolenie specjalizacyjne lekarzy w ramach 

akredytacji 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. Poradnie / 

oddziały 

/pracownie  

1.1 Pracownia do przygotowywania 

radiofarmaceutyków – w miejscu udzielania 

świadczeń. 

5  

2. Dostęp do 

badań i 

zabiegów 

2.1 Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii 

– w lokalizacji. 

5  

III. Dostępnoś

ć 

1. Harmonogram 

czasu pracy 

1.1 Czas pracy pracowni – co najmniej 5 godzin 

dziennie 5 dni w tygodniu. 

5  
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IV. Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

11. Przedmiot postępowania: Zaopatrzenie protetyczne 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium: Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1 Mgr psychologii lub psycholog kliniczny. 61  

II. Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w  

12. Przedmiot postępowania: Badanie metodą pozytonowej tomografii emisyjnej 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium 

 

Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1 Wszyscy lekarze wyłącznie specjaliści w 

dziedzinach: medycyny nuklearnej, radiologii lub 

radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki 

obrazowej. 

38  

II. Dostępnoś

ć 

1. Dostępność 

do świadczeń 

dla osób 

otyłych 

1.1 PET o nośności co najmniej 200 kg. 5  

III. Kompleks

owość  

1. Poradnie/ 

oddziały/ 

pracownie  

1.1 Oferent realizuje umowę w rodzaju 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

onkologii – w lokalizacji. 

18  

IV. Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

13. Przedmiot postępowania: Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1 Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w 

trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii. 

25  

1.2 Wszystkie pielęgniarki z ukończoną specjalizacją 

w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.  

16 Jedna 

odpowi

edź do 

wyboru 

1.3 Wszystkie pielęgniarki z ukończoną specjalizacją 

w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 

lub posiadające ukończony kurs specjalistyczny 

w dziedzinie edukator w cukrzycy. 

8 

II. Kompleks

owość  

1. Poradnie/ 

oddziały/pra

cownie  

1.1 Oferent realizuje umowę w rodzaju leczenie 

szpitalne w zakresie diabetologia dla dzieci. 

20  

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

załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

 Maksym

alnie 10 

punktó

w  

14. Przedmiot postępowania: Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Personel 1.1 Wszystkie pielęgniarki z ukończoną specjalizacją 

w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. 

37 Jedna 

odpowi
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1.2 Wszystkie pielęgniarki z ukończoną specjalizacją 

w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 

lub posiadające ukończony kurs specjalistyczny 

w dziedzinie edukator w cukrzycy. 

27 edź do 

wyboru 

II. Kompleks

owość  

1. Poradnie/ 

oddziały/pra

cownie  

1.1 Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w 

zakresie diabetologia. 

24  

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

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

15. Przedmiot postępowania: Teleradioterapia stereotaktyczna 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Zewnętrzna 

ocena – 

akredytacja 

Ministra 

Zdrowia 

1.1 Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z 

ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w 

ochronie zdrowia. 

20  

2. Pozostałe 

warunki 

2.1 W miejscu udzielania świadczeń jest realizowane 

szkolenie specjalizacyjne lekarzy w ramach 

akredytacji 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. 

41  

II. Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

16. Przedmiot postępowania: Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy 

baklofenowej 

1 2 3 4 5 6 

 Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Zewnętrzna 

ocena – 

akredytacja 

Ministra 

Zdrowia 

1.1 Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z 

ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w 

ochronie zdrowia. 

12  

2. Pozostałe 

warunki 

2.1 W miejscu udzielania świadczeń realizowane jest 

szkolenie specjalizacyjne lekarzy w ramach 

akredytacji 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. 

19  

II. 

 

Kompleks

owość  

1. Poradnie/ 

oddziały/ 

pracownie 

 

1.1 Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna 

opieka specjalistyczna w zakresie neurochirurgii 

lub neurochirurgii dla dzieci – w lokalizacji. 

30  

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

załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 
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17. Przedmiot postępowania: Teleradioterapia protonowa 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Zewnętrzna 

ocena – 

akredytacja 

Ministra 

Zdrowia 

1.1 Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z 

ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w 

ochronie zdrowia. 

20  

2. Pozostałe 

warunki 

2.1 W miejscu udzielania świadczeń jest realizowane 

szkolenie specjalizacyjne lekarzy w ramach 

akredytacji 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. 

41  

II. Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia. 

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 

18. Przedmiot postępowania: Domowa antybiotykoterapia dożylna 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.  Jakość 1. Zewnętrzna 

ocena – 

akredytacja 

Ministra 

Zdrowia 

1.1 Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z 

ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w 

ochronie zdrowia. 

61  

II. Cena 1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie z wzorem określonym w 

załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

 Maksym

alnie 10 

punktó

w 
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Tabela nr 2. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – część wspólna 

I. Wyniki kontroli i inne nieprawidłowości 

1 2 3 4 

Lp. Oceniany warunek Liczba 

punktó

w 

Uwagi 

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

2.  Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom 

określonym w umowie – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

3.  Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie – tylko na podstawie kontroli. -1  

4.  Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia w przypadkach, o których mowa w art. 35 

ustawy o świadczeniach. 

-1  

5.  Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące 

przedmiotem umowy. 

-1  

6.  Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

7.  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. 

-1  

8.  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. 

-1  

9.  Udzielanie świadczeń w miejscach nieobjętych umową. -3  

10.  Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których 

dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe 

kwalifikowanie udzielonych świadczeń – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

11.  Udaremnienie lub utrudnianie kontroli. -1  

12.  Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. -1  

13.  Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach. -1  

14.  Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 85 godzin tygodniowo (u danego 

świadczeniodawcy w różnych ofertach i umowach oraz u różnych świadczeniodawców) – 

co najmniej 3 przypadki. 

-1 Jedna 

odpowiedź 

do wyboru 

15.  Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 85 godzin tygodniowo (u danego 

świadczeniodawcy w różnych ofertach i umowach oraz u różnych świadczeniodawców) – 

co najmniej 4 przypadki. 

-2 

16.  Co najmniej 10% świadczeń po raz pierwszy przekazanych do oddziału wojewódzkiego 

Funduszu po upływie okresu rozliczeniowego. 

-1  

17.  Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu i aparatury medycznej do wykonania 

świadczenia – tylko na podstawie kontroli. 

-1  

II. Jakość 

1 2 3 4 

1. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością. 2  

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

3. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, przy czym 

w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za 

pomocą wydruku. 

2  

4. Zapewnienie serwisu sprzętu medycznego przez podmiot świadczący działalność 

serwisową na podstawie umowy z producentem danego wyrobu. 

2  

III. Kompleksowość 

1 2 3 4 

1. Realizacja całości umowy bez udziału podwykonawców. 3  

IV. Dostępność  

1 2 3  
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1.  Co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych – w miejscu udzielania świadczeń. 

2  

2.  Odrębna aplikacja dedykowana realizacji obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji 

świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym wskazaniem terminu. 

3  

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. 

-1 Jedna 

odpowiedź 

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. 

-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 

V. Ciągłość 

1 2 3 4 

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. 

5  

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. 

2 Jedna 

odpowiedź 

do wyboru 

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. 

4 

VI. Inne 

1 2 3 4 

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

świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 

2  

2. Ważna pozytywna opinia wojewody, 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 objęte przedmiotem postępowania przed dniem 30 

czerwca 2016 r. lub wszczęcie inwestycji przekraczającej odpowiednio 3 albo 2 miliony zł 

przed tym dniem. 

2  

  

 


