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Tab. 1.13 nocna i świąteczna opieka zdrowotna 

Kryteriu
m 

Poziom skalujący Szczegółowe parametry oceny Warunki dodatkowo oceniane 

Treśd 

Waga 
skalująca (S) 

- 
maksymalna 

liczba 
punktów 

oceny 

Treśd 
Typ 

odpowiedz
i 

L.p
. 

treśd 

Liczba 
punktów 
jednostk
owych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

jakośd personel 20 lekarze udział lekarzy 
z 
kwalifikacjam
i określonymi 
w zał. 3 

jedna 
odpowiedź 
do wyboru 
 

1 

co najmniej 50% 
lekarzy 
realizujących 
świadczenia 
posiadających 
specjalizację (1-
szy stopieo 
specjalizacji lub 
tytuł specjalisty) 
lub w trakcie 
specjalizacji w 
dziedzinie 
medycyna 
rodzinna, 
pediatria lub 
choroby 
wewnętrzne 

15,0 

udzielanie 
świadczeo 
przez lekarzy 

jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

2 

udzielanie 
świadczeo w tym 
samym czasie 
przez 
dodatkowego 
lekarza na każde 
rozpoczęte 
50 000 osób 
zamieszkałych na 
obszarze 
zabezpieczenia 

10,0 

pielęgniarki udzielanie 
świadczeo 
przez 
pielęgniarki 

jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

2 

udzielanie 
świadczeo w tym 
samym czasie 
przez dodatkową 
pielęgniarkę na 
każde rozpoczęte 
50 000 osób 
zamieszkałych na 
obszarze 
zabezpieczenia 

10,0 

wybrane 
parametry 
architekto
niczne i 
sanitarne 
miejsc 
udzielania 
świadczeo 

3 warunki 
lokalizacyjne 

w miejscu jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

4 

spełnienie 
warunków 
sanitarnych i 
lokalowych 
określonych w 
rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia 
wydanym na 
podstawie art. 9 
ust. 2 ustawy o 
zakładach opieki 
zdrowotnej 

5,0 
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zewnętrzn
a ocena 
jakości 

5 certyfikaty jakości jedna 
odpowiedź 
do wyboru 5 

certyfikat ISO w 
zakresie usług 
medycznych, 
ważny w dniu 
złożenia oferty 

2,5 

komplek
sowośd 

możliwośd 
komplekso
wej 
realizacji 
świadczeo 
w danym 
zakresie, 
uwzględni
ająca 
wszystkie 
etapy i 
elementy 
procesu 
ich 
realizacji 
(w tym 
diagnostyc
zne i 
terapeutyc
zne) 

12 diagnostyka w lokalizacji jedna 
odpowiedź 
do wyboru  

6 
diagnostyka RTG  

8 

w lokalizacji jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

7 
diagnostyka 
laboratoryjna 8 

środek transportu jedna 
odpowiedź 
do wyboru  8 

samochód 
osobowy 
(gwarantowana 
gotowośd 
użytkowania) 

5 

jedna 
odpowiedź 
do wyboru  

9 

transport 
sanitarny – 
spełniający cechy 
techniczne i 
jakościowe 
określone w 
Polskich Normach 
przenoszących 
europejskie 
normy 
zharmonizowane 

10 

dostępn
ośd 

dostęp dla 
osób 
niepełnos
prawnych 
ruchowo 

5 dostęp dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo 

jedna lub 
więcej 
odpowiedz
i do 
wyboru 

10 

podjazdy oraz 
dojścia o 
nachyleniu nie 
większym niż 5% 
lub wejście z 
poziomu gruntu 

2 

11 

co najmniej jedno 
pomieszczenie 
sanitarne 
przystosowane 
dla osób 
niepełnosprawnyc
h 

2 

ciągłośd zmniejsze
nie ryzyka 
przerwani
a ciągłości 
udzielania 
świadczeo 

5 spełnienie wymagao (warunków 
koniecznych) 

jedna 
odpowiedź 
do wyboru 

12 

deklaracja 
spełnienia 
wymagao w dniu 
złożenia oferty i 
okresie realizacji 
umowy 

1 pkt za 
każdy 

spełnion
y 

warunek 
na dzieo 
składani
a oferty 

cena obliczana 
zgodnie z 
wzorem 
określony
m w 
załączniku 
nr 2 

50 cena ofertowa  jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej 
zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej koocowy wynik 
negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu 
w sprawie zawarcia umowy. 

 


