Szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.
Wersja od: 19 lipca 2018 r.
Stan na dzień 16 listopada 2018r.
Wyciąg dotyczący postepowań w sprawie zawarcia umów w rodzaju
„leczenie stomatologiczne”
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń opieki
zdrowotnej.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) Agencja - Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o której mowa w art. 1 pkt 6a ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
2) bliski dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej nie dalej niż w sąsiednim powiecie
od miejsca udzielania świadczeń;
2a) 2 certyfikat superwizora psychoterapii - certyfikat wydawany przez stowarzyszenia, posiadające
pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii, prowadzące szkolenia w zakresie
oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, wyłącznie
metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, które uzyskały pozytywną opinię Konsultanta
Krajowego w dziedzinie psychiatrii;
3) dietetyk - osobę, która:
a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej
1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po
dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w
zakresie dietetyki i uzyskała tytuł magistra lub
b) ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w
odrębnych przepisach, i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, lub
c) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące
co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub
d) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i
żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, lub
magistra inżyniera na tym kierunku, lub

e) rozpoczęła przed dniem 1 września 2013 r. szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z
uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka lub ukończyła technikum lub szkołę
policealną i uzyskała dyplom technika technologii żywienia w specjalności dietetyka;
4) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
5) ICD-9 - Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM w polskiej
wersji uznanej przez płatnika za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń;
6) ICD-10 - Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja
Dziesiąta;
7) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej
dziedzinie medycyny;
8) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który:
a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. - w
przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w określonej dziedzinie
medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x
ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz.
464, z późn. zm.), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności
umożliwiających samodzielną pracę,
b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i
c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i
umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,
c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub
dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i
umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;
9) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - lekarza, który:
a) rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w trybie określonym
przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w przypadku świadczeń realizowanych w
warunkach stacjonarnych, albo
b) ukończył co najmniej pierwszy rok specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży w
trybie określonym przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - w przypadku świadczeń
realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych;
10) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych
innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest
zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń;
11) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji,
powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;
12) postępowanie - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
prowadzone w trybie konkursu ofert albo rokowań;
13) pracownik działalności podstawowej - osobę:
a) wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), będącą pracownikiem,
b) inną niż wymieniona w lit. a, której praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych;
14) przedmiot postępowania - świadczenie opieki zdrowotnej lub grupę świadczeń opieki zdrowotnej
wyodrębnionych w danym zakresie lub rodzaju świadczeń, dla których w umowie o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej określa się kwotę finansowania;
15) psycholog - osobę, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za
granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej albo dyplom magistra filozofii

chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie
psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r. oraz pracowała w
zawodzie co najmniej dwa lata;
16) psycholog kliniczny - psychologa, który przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1419 oraz z 2008 r. poz. 1312) ukończył specjalizację I stopnia w
dziedzinie psychologii klinicznej;
17) specjalista psychologii klinicznej - psychologa, który uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie
psychologii klinicznej w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r.
w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia albo
zgodnie z § 35 tego rozporządzenia zachował tytuł specjalisty II stopnia z psychologii klinicznej;
18) rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej;
19) rozporządzenie ambulatoryjne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 357);
20) rozporządzenie stomatologiczne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462 oraz z 2015
r. poz. 1262);
21) rozporządzenie szpitalne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, 855 i 918);
22) rozporządzenie w sprawie leczenia psychiatrycznego - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień (Dz. U. poz. 1386 i 1610);
23) rozporządzenie w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658);
24) rozporządzenie wysokospecjalistyczne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich
realizacji (Dz. U. poz. 1958);
25) świadczenie - świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 34 ustawy o
świadczeniach;
26) umowa - umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
27) ustawa o akredytacji - ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z
2009 r. poz. 418 i 641, z 2011 r. poz. 654 oraz z 2016 r. poz. 542);
28) ustawa o prawach pacjenta - ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070);
29) ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia - ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.).
§ 3. Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną
im wartością w rodzaju:
1) podstawowa opieka zdrowotna w zakresach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej określa załącznik
nr 1 do rozporządzenia;
2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) leczenie szpitalne określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) rehabilitacja lecznicza określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej określa załącznik nr 6 do
rozporządzenia;
7) leczenie stomatologiczne określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) lecznictwo uzdrowiskowe określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) ratownictwo medyczne określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) opieka paliatywna i hospicyjna określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13) programy zdrowotne określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14) leczenie szpitalne w zakresach programów lekowych określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15) leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chemioterapii określa załącznik
nr 15 do rozporządzenia;
16) pomoc doraźna i transport sanitarny określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.
§ 4. Szczegółowe kryteria wyboru ofert w ramach kryterium ceny dla wszystkich zakresów lub rodzajów
świadczeń opieki zdrowotnej określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.
§ 5.
1. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie
związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
2. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go
spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na
podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
§ 6. Kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, zwanego dalej "certyfikatem", jest spełnione,
jeżeli:
1) certyfikat ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę;
2) certyfikat obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie, a w przypadku dysponenta
zespołów ratownictwa medycznego - miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego
wskazane w ofercie;
3) certyfikat jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację
udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem
porozumienia o wzajemnym uznawaniu "EA Multilateral Agreement" i jest opatrzony symbolem
akredytacji jednostki akredytującej;
4) certyfikat jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 17025 lub
15189 - zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń wynikającym z
załączników do rozporządzenia;
5) akredytacja, o której mowa w pkt 3, obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w pkt
4 oraz jest wydana w zakresie usług medycznych (branża "Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem
38 EA, w przypadku: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001).
§ 7. Kryterium wpisu do rejestru jest spełnione, jeżeli wpis jest ujawniony w księdze rejestrowej oferenta.
§ 8. Kryterium "jakość - wyniki kontroli" jest spełnione, jeżeli nieprawidłowość dotyczy umowy
realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego
dotyczy postępowanie, oraz została stwierdzona w postępowaniu kontrolnym zakończonym wystąpieniem
pokontrolnym lub w trakcie monitorowania, o którym mowa w art. 107 ust. 5 pkt 12 ustawy o świadczeniach.

§ 8a. 3 W przypadku postępowania mającego na celu zawarcie umowy w rodzaju leczenie szpitalne w
trybie:
1) hospitalizacji planowej - przy ocenie spełnienia warunku uwzględnia się realizację umowy w trybie
hospitalizacji;
2) leczenia jednego dnia - przy ocenie spełnienia warunku uwzględnia się realizację umowy w trybie
hospitalizacji lub hospitalizacji planowej.
§ 9. W przypadku uzyskania jednakowej łącznej oceny oferty przez co najmniej dwóch oferentów kryterium
różnicującym oferty stanowi ocena uzyskana w kolejności według następujących kryteriów: jakość,
kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cena.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 10
WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z
WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W
RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE
1. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne
1
2
3
4
5
6
Liczba
Lp.
Kryterium
Kategoria
Oceniany warunek
Uwagi
punktów
1.1. Lekarz dentysta, który
posiada specjalizację II stopnia
lub
tytuł
specjalisty
w
określonej
dziedzinie
medycyny,
zwany
dalej
16
"lekarzem dentystą specjalistą",
w
dziedzinie
stomatologii
zachowawczej lub stomatologii
zachowawczej z endodoncją Jedna
100% czasu pracy poradni.
odpowied
I. Jakość
1. Personel
1.2. Lekarz dentysta specjalista
ź
do
w
dziedzinie
stomatologii
wyboru
zachowawczej lub stomatologii
12
zachowawczej z endodoncją co najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.3. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
stomatologii
7
zachowawczej lub stomatologii
zachowawczej z endodoncją -

co najmniej 50% czasu pracy
poradni.
1.4. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
stomatologii
ogólnej z co najmniej 10-letnim
stażem pracy - co najmniej 75%
czasu pracy poradni.
1.5. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
stomatologii
ogólnej z co najmniej 10-letnim
stażem pracy - co najmniej 25%
czasu pracy poradni.
1.6. Lekarz dentysta ze
specjalizacją I stopnia w
dziedzinie stomatologii ogólnej
- 100% czasu pracy poradni.
1.7. Lekarz dentysta ze
specjalizacją I stopnia w
dziedzinie stomatologii ogólnej
- co najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.8. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.9. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.10. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.11. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego
co

10
Jedna
odpowied
ź
do
wyboru
3

7

4

Jedna
odpowied
ź
do
wyboru

4

2

3

2

Jedna
odpowied
ź
do
wyboru

II. Kompleksowość

III. Dostępność

IV. Cena

najmniej 75% czasu pracy
poradni.
2.1. Endometr - w miejscu
2
udzielania świadczeń.
2.2. Aparat RTG do zdjęć
2. Sprzęt i
wewnątrzustnych - w miejscu
2
Jedna
aparatura
udzielania świadczeń.
odpowied
medyczna
ź
do
2.3. Cyfrowy aparat RTG do
wyboru
zdjęć wewnątrzustnych - w
3
miejscu udzielania świadczeń.
3.1. Wykonanie w ciągu
ostatnich
12
miesięcy
poprzedzających o 2 miesiące
miesiąc, w którym ogłoszono
3
postępowanie - co najmniej 100
procedur (ICD-9) z zakresu
23.0301 rentgenodiagnostyka
Jedna
3.
Realizacja
do 2 zdjęć wewnątrzustnych.
odpowied
wybranych
ź
do
3.2. Wykonanie w ciągu
świadczeń
wyboru
ostatnich
24
miesięcy
poprzedzających o 2 miesiące
miesiąc, w którym ogłoszono
6
postępowanie - co najmniej 200
procedur (ICD-9) z zakresu
23.0301 rentgenodiagnostyka
do 2 zdjęć wewnątrzustnych.
1.1.
Realizacja
świadczeń
zdrowotnych
będących
1.
Sposób przedmiotem
umowy
bez
wykonania
udziału podwykonawców, z
5
umowy
wyłączeniem prac techników
dentystycznych oraz badań
histopatologicznych.
1.1. Realizacja świadczeń w
poradni: 6 godzin dziennie
5
1. Organizacja przez 5 dni w tygodniu, w tym 2
dni do godziny 18.
udzielania
świadczeń
1.2. Realizacja świadczeń w
poradni w każdą sobotę przez co
3
najmniej 6 godzin.
1.1. Cena obliczona zgodnie ze Maksymalni
1. Cena
wzorem
określonym
w
e 10

załączniku
nr
17
do
rozporządzenia.
2. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży
1
2
3
4
5
6
Liczba
Lp.
Kryterium
Kategoria
Oceniany warunek
Uwagi
punktów
1.1. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
stomatologii
14
dziecięcej - 100% czasu pracy
poradni.
1.2. Lekarz dentysta specjalista
Jedna
w
dziedzinie
stomatologii
odpowied
12
dziecięcej - co najmniej 75%
ź
do
czasu pracy poradni.
wyboru
1.3. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
stomatologii
10
dziecięcej - co najmniej 50%
czasu pracy poradni.
I. Jakość
1. Personel
1.4. Lekarz dentysta z co
najmniej 10-letnim stażem
10
pracy z dziećmi - 100% czasu
Jedna
pracy poradni.
odpowied
ź
do
1.5. Lekarz dentysta z co
wyboru
najmniej 5-letnim stażem pracy
8
z dziećmi - 100% czasu pracy
poradni.
1.6. Pozostały personel, o
Jedna
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
odpowied
lub
d
rozporządzenia
6
ź
do
stomatologicznego - 100%
wyboru
czasu pracy poradni.
1.7. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
4
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.8. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
5
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.

1.9. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
2.1. Endometr - w miejscu
udzielania świadczeń.
2.2. Aparat RTG do zdjęć
2. Sprzęt i
wewnątrzustnych - w miejscu
aparatura
udzielania świadczeń.
medyczna
2.3. Cyfrowy aparat RTG do
zdjęć wewnątrzustnych - w
miejscu udzielania świadczeń.
3.1. Wykonywanie w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających o 2 miesiące
miesiąc, w którym ogłoszono
postępowanie, następujących
procedur (ICD-9):
1) 23.1105 postępowanie przy
obnażeniu i skaleczeniu miazgi
- bezpośrednie pokrycie miazgi;
2)
23.1203
amputacja
przyżyciowa miazgi w zębie z
nieuformowanym korzeniem;
3)
23.1205
ekstyrpacja
3.
Realizacja
przyżyciowa miazgi w zębie z
wybranych
nieuformowanym korzeniem;
świadczeń
4)
23.1206
ekstyrpacja
przyżyciowa miazgi;
5)
23.1208
ekstyrpacja
zdewitalizowanej miazgi zęba z
nieuformowanym korzeniem.
3.2. Leczenie w ciągu ostatnich
12 miesięcy poprzedzających o
2 miesiące miesiąc, w którym
ogłoszono postępowanie,
świadczeniobiorców z
rozpoznaniami (ICD-10):
1) K00.4 zaburzenia rozwoju
zęba;

4

2
2

3

3

3

Jedna
odpowied
ź
do
wyboru

2) K00.6 zaburzenia w
wyrzynaniu się zębów;
3) K03.8 inne określone
choroby
tkanek
twardych
zębów;
4) K04 choroby miazgi i tkanek
około wierzchołkowych;
5) S00.5 powierzchowny uraz
wargi i jamy ustnej;
6) S03.2 zwichnięcie zęba.
1.1. Realizacja umowy w
zakresie świadczenia ortodoncji
7
dla dzieci i młodzieży.
1.2.
Realizacja
świadczeń
1.
Sposób
zdrowotnych
będących
II. Kompleksowość
wykonania
przedmiotem
umowy
bez
umowy
udziału podwykonawców, z
2
wyłączeniem prac techników
dentystycznych oraz badań
histopatologicznych.
1.1. Realizacja świadczeń w
poradni: 6 godzin dziennie
2
przez 5 dni w tygodniu, w tym 2
dni do godziny 18.
1. Organizacja 1.2. Realizacja świadczeń w
III. Dostępność
udzielania
poradni w każdą sobotę przez co
1
świadczeń
najmniej 6 godzin.
1.3.
Lokalizacja
gabinetu
stomatologicznego w szkole,
12
szkole specjalnej lub innej
placówce specjalnej.
1.1. Cena obliczona zgodnie z
wzorem
określonym
w Maksymalni
IV. Cena
1. Cena
załączniku
nr
17
do
e 10
rozporządzenia.
2a. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i
młodzieży udzielane w dentobusie
1
2
3
4
5
6
Lp
Kryterium Kategoria Oceniany warunek Liczba punktów
Uwagi
.
1.1. Lekarz dentysta
I. Jakość
1. Personel
18
specjalista w

dziedzinie
stomatologii
dziecięcej - 100%
czasu pracy poradni.
1.2. Lekarz dentysta
specjalista w
dziedzinie
stomatologii
dziecięcej - co
najmniej 75% czasu
pracy poradni.
1.3. Lekarz dentysta
specjalista w
dziedzinie
stomatologii
dziecięcej - co
najmniej 50% czasu
pracy poradni.
1.4. Lekarz dentysta
z co najmniej 10letnim stażem pracy
z dziećmi - 100%
czasu pracy poradni.
1.5. Lekarz dentysta
z co najmniej 5letnim stażem pracy
z dziećmi - 100%
czasu pracy poradni.
1.6. Pozostały
personel, o którym
mowa w § 2 pkt 4 lit.
c lub d
rozporządzenia
stomatologicznego 100% czasu pracy
poradni.
1.7. Pozostały
personel, o którym
mowa w § 2 pkt 4 lit.
c lub d
rozporządzenia
stomatologicznego -

14

Jedna
odpowiedź
do wyboru

10

14
Jedna
odpowiedź
do wyboru
10

8
Jedna
odpowiedź
do wyboru

4

co najmniej 75%
czasu pracy poradni.
1.8. Pozostały
personel, o którym
mowa w § 2 pkt 4 lit.
b rozporządzenia
stomatologicznego 100% czasu pracy
poradni.
1.9. Pozostały
personel, o którym
mowa w § 2 pkt 4 lit.
b rozporządzenia
stomatologicznego co najmniej 75%
czasu pracy poradni.
2.1. Wykonywanie w
ciągu ostatnich 12
miesięcy
poprzedzających o 2
miesiące miesiąc, w
którym ogłoszono
postępowanie,
następujących
procedur (ICD-9):
1) 23.1105
postępowanie przy
obnażeniu i
2. Realizacja skaleczeniu miazgi wybranych bezpośrednie
świadczeń pokrycie miazgi;
2) 23.1203
amputacja
przyżyciowa miazgi
w zębie z
nieuformowanym
korzeniem;
3) 23.1205
ekstyrpacja
przyżyciowa miazgi
w zębie z
nieuformowanym
korzeniem;

6

4

6

4) 23.1206
ekstyrpacja
przyżyciowa miazgi;
5) 23.1208
ekstyrpacja
zdewitalizowanej
miazgi zęba z
nieuformowanym
korzeniem.
2.2. Leczenie w
ciągu ostatnich 12
miesięcy
poprzedzających o 2
miesiące miesiąc, w
którym ogłoszono
postępowanie,
świadczeniobiorców
z rozpoznaniami
(ICD-10):
1) K00.4 zaburzenia
rozwoju zęba;
2) K00.6 zaburzenia
w wyrzynaniu się
zębów;
3) K03.8 inne
określone choroby
tkanek twardych
zębów;
4) K04 choroby
miazgi i tkanek
okołowierzchołkowy
ch;
5) S00.5
powierzchowny uraz
wargi i jamy ustnej;
6) S03.2 zwichnięcie
zęba.
1.1. Realizacja
1.
Sposób umowy w zakresie
Kompleksowo
II.
wykonania świadczenia
ść
umowy
ortodoncji dla dzieci
i młodzieży.

6

4

1.2. Realizacja
umowy w zakresie
4
stomatologicznej
pomocy doraźnej.
1.3. Realizacja
umowy w zakresie
świadczenia
5
ogólnostomatologicz
ne dla dzieci i
młodzieży.
1.4. Realizacja
świadczeń
zdrowotnych
będących
przedmiotem umowy
bez udziału
5
podwykonawców, z
wyłączeniem prac
techników
dentystycznych oraz
badań
histopatologicznych.
1.1. Cena obliczona
zgodnie ze wzorem
III. Cena
1. Cena
określonym w
Maksymalnie 10
załączniku nr 17 do
rozporządzenia.
3. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu
ogólnym
1
2
3
4
5
6
Liczba
Lp.
Kryterium
Kategoria
Oceniany warunek
Uwagi
punktów
1.1. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
chirurgii
9
stomatologicznej - co najmniej
20% czasu pracy poradni.
1.2. Lekarz dentysta specjalista
I. Jakość
1. Personel
w
dziedzinie
stomatologii
9
dziecięcej co najmniej 20%
czasu pracy poradni.
1.3. Lekarz dentysta specjalista
9
w
dziedzinie
stomatologii

2. Sprzęt
aparatura
medyczna

II. Kompleksowość

zachowawczej z endodoncją co najmniej 20% czasu pracy
poradni.
1.4. Lekarz dentysta specjalista
w dziedzinie periodontologii co najmniej 20% czasu pracy
poradni.
1.5. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
chirurgii
szczękowo-twarzowej - co
najmniej 20% czasu pracy
poradni.
1.6. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.7. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.8. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.9. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
2.1. Aparat RTG do zdjęć
wewnątrzustnych - w miejscu
i
udzielania świadczeń.
2.2. Cyfrowy aparat RTG do
zdjęć wewnątrzustnych - w
miejscu udzielania świadczeń.
1.1. Realizacja w ciągu
ostatnich
12
miesięcy

9

9

4

2
Jedna
odpowied
ź
do
wyboru
3

2

2

3
5

Jedna
odpowied
ź
do
wyboru

poprzedzających o 2 miesiące
miesiąc, w którym ogłoszono
postępowanie, umowy zawartej
w
zakresie
świadczenia
ogólnostomatologiczne.
1.
Sposób
1.2.
Realizacja
świadczeń
wykonania
zdrowotnych
będących
umowy
przedmiotem
umowy
bez
udziału podwykonawców, z
4
wyłączeniem prac techników
dentystycznych oraz badań
histopatologicznych.
1.1. Cena obliczona zgodnie ze
wzorem
określonym
w Maksymalni
III. Cena
1. Cena
załączniku
nr
17
do
e 10
rozporządzenia.
4. Przedmiot postępowania: Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
1
2
3
4
5
6
Liczba
Lp.
Kryterium
Kategoria
Oceniany warunek
Uwagi
punktów
1.1. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
chirurgii
stomatologicznej lub chirurgii
12
szczękowo-twarzowej,
lub
chirurgii szczękowej - 75%
czasu pracy poradni.
1.2. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
chirurgii
stomatologicznej lub chirurgii
Jedna
szczękowo-twarzowej,
lub
8
odpowied
chirurgii szczękowej - co
ź
do
I. Jakość
1. Personel
najmniej 50% czasu pracy
wyboru
poradni.
1.3. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
chirurgii
stomatologicznej lub chirurgii
szczękowo-twarzowej,
lub
6
chirurgii szczękowej - co
najmniej 25% czasu pracy
poradni.
1.4. Lekarz dentysta specjalista
Jedna
12
w dziedzinie periodontologii odpowied

2. Sprzęt
aparatura
medyczna

co najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.5. Lekarz dentysta specjalista
w dziedzinie periodontologii co najmniej 50% czasu pracy
poradni.
1.6. Lekarz dentysta specjalista
w dziedzinie periodontologii co najmniej 25% czasu pracy
poradni.
1.7. Lekarz dentysta ze
specjalizacją I stopnia w
dziedzinie
chirurgii
stomatologicznej - 100% czasu
pracy poradni.
1.8. Lekarz dentysta ze
specjalizacją I stopnia w
dziedzinie
chirurgii
stomatologicznej - co najmniej
75% czasu pracy poradni.
1.9. Pielęgniarka - co najmniej
50% czasu pracy poradni.
1.10. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 50% czasu pracy
poradni.
1.11. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 50% czasu pracy
poradni.
2.1. Aparat RTG do zdjęć
wewnątrzustnych - w miejscu
udzielania świadczeń.
i
2.2. Cyfrowy aparat RTG do
zdjęć wewnątrzustnych - w
miejscu udzielania świadczeń.
2.3. Pantomograf cyfrowy - w
lokalizacji.

ź
do
wyboru
8

6

7
Jedna
odpowied
ź
do
wyboru
5

4

4
Jedna
odpowied
ź
do
wyboru
3

2

3
3

Jedna
odpowied
ź
do
wyboru
Jedna
odpowied

2.4. Pantomograf analogowy ź
do
2
w lokalizacji.
wyboru
2.5. Aparat do elektrokoagulacji
2
- w miejscu.
3.1. Wykonanie w ciągu
ostatnich
12
miesięcy
poprzedzających o 2 miesiące
miesiąc, w którym ogłoszono
2
postępowanie, co najmniej 50
procedur (ICD-9) 23.0304
rentgenodiagnostyka - zdjęcie
Jedna
3.
Realizacja
pantomograficzne z opisem.
odpowied
wybranych
ź
do
3.2. Wykonanie w ciągu
świadczeń
wyboru
ostatnich
12
miesięcy
poprzedzających o 2 miesiące
miesiąc, w którym ogłoszono
3
postępowanie, co najmniej 100
procedur (ICD-9) 23.0304
Rentgenodiagnostyka - zdjęcie
pantomograficzne z opisem.
1.1.
Realizacja
świadczeń
zdrowotnych
będących
przedmiotem
umowy
bez
udziału podwykonawców, z
3
1.
Sposób
wyłączeniem prac techników
II. Kompleksowość
wykonania
dentystycznych oraz badań
umowy
histopatologicznych.
1.2. Realizacja umowy w
zakresie świadczenia protetyki
3
stomatologicznej.
1.1. Realizacja świadczeń w
poradni: 6 godzin dziennie
3
1. Organizacja przez 5 dni w tygodniu, w tym 2
dni do godziny 18.
III. Dostępność
udzielania
świadczeń
1.2. Realizacja świadczeń w
poradni w każdą sobotę przez co
2
najmniej 6 godzin.
1.1. Cena obliczona zgodnie ze
wzorem
określonym
w Maksymalni
IV. Cena
1. Cena
załączniku
nr
17
do
e 10
rozporządzenia.
5. Przedmiot postępowania: Świadczenia periodontologii

1

2

3

4

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

I.

Jakość

1.1. Lekarz dentysta specjalista
w dziedzinie periodontologii 1. Personel
co najmniej 100% czasu pracy
poradni.
1.2. Lekarz dentysta specjalista
w dziedzinie periodontologii co najmniej 50% czasu pracy
poradni.
1.3. Lekarz dentysta specjalista
w dziedzinie periodontologii co najmniej 25% czasu pracy
poradni.
1.4. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 100% czasu pracy
poradni.
1.5. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 100% czasu pracy
poradni.
2.1. Aparat RTG do zdjęć
wewnątrzustnych - w miejscu
udzielania świadczeń.
2.2. Cyfrowy aparat RTG do
2. Sprzęt i
zdjęć wewnątrzustnych - w
aparatura
miejscu udzielania świadczeń.
medyczna
2.3. Pantomograf cyfrowy - w
lokalizacji.
2.4. Pantomograf analogowy w lokalizacji.
Leczenie w ciągu
3.
Realizacja
ostatnich
12
wybranych
3.1.
miesięcy
świadczeń
poprzedzających o 2
miesiące miesiąc, w

5
Liczba
punktów
30

6
Uwagi
Jedna
odpowied
ź
do
wyboru

20

15

7
Jedna
odpowied
ź
do
wyboru
5

2

3
3
2

8

Jedna
odpowied
ź
do
wyboru
Jedna
odpowied
ź
do
wyboru

którym ogłoszono
postępowanie,
świadczeniobiorców
w
zakresie
następujących
rozpoznań (ICD-10)
- co najmniej 75%
świadczeń:
1) A69.0 B00.2
opryszczkowe
zapalenie dziąseł i
jamy ustnej oraz
gardła i migdałków;
2) B37.0 zapalenie
jamy
ustnej
wywołane
przez
Candida;
3)
K05.0
ostre
zapalenie dziąseł;
4) K05.1 przewlekłe
zapalenie dziąseł;
5)
K05.2
ostre
zapalenie przyzębia;
6) K05.3 przewlekłe
zapalenie przyzębia;
7)
K05.5
inne
choroby przyzębia;
8) K06.1 przerost
dziąseł;
9)
K06.2
uszkodzenie dziąseł i
bezzębnego
wyrostka
zębodołowego
związane z urazem;
10) K06.8 inne
określone zaburzenia
dziąseł i bezzębnego
wyrostka
zębodołowego;
11)
K06.9
zaburzenia dziąseł i

bezzębnego
wyrostka
zębodołowego,
nieokreślone;
12) K11.6 torbiel
śluzowa [mukocele];
13)
K11.7
zaburzenia
wydzielania śliny;
14) K11.8 inne
choroby gruczołów
ślinowych;
15)
K12.0
nawracające
afty
jamy ustnej;
16) K12.1 inne
postacie zapalenia
jamy ustnej;
17) K12.2 zapalenie
tkanki łącznej i
ropień jamy ustnej;
18) K13.0 choroby
warg;
19)
K13.1
nagryzanie policzka i
wargi;
20)
K13.2
rogowacenie białe i
inne
choroby
nabłonka
jamy
ustnej,
włączając
język;
21) K13.4 ziarniniak
i ziarniniakopodobne
choroby
śluzówki
jamy ustnej;
22) K13.6 rozrost z
podrażnienia
śluzówki
jamy
ustnej;
23) K13.7 inne i
nieokreślone

choroby
śluzówki
jamy ustnej;
24) K14.1 język
geograficzny;
25) K14.3 przerost
brodawek języka;
26) K14.4 zanik
brodawek języka;
27) K14.8 inne
choroby języka.
1.1.
Realizacja
świadczeń
zdrowotnych
będących
1.
Sposób
przedmiotem
umowy
bez
II. Kompleksowość
wykonania
5
udziału podwykonawców, z
umowy
wyłączeniem
badań
histopatologicznych.
1.1. Realizacja świadczeń w
poradni: 6 godzin dziennie
3
1. Organizacja przez 5 dni w tygodniu, w tym 2
dni do godziny 18.
III. Dostępność
udzielania
świadczeń
1.2. Realizacja świadczeń w
poradni w każdą sobotę przez co
2
najmniej 6 godzin.
1.1. Cena obliczona zgodnie ze
wzorem
określonym
w Maksymalni
IV. Cena
1. Cena
załączniku
nr
17
do
e 10
rozporządzenia.
6. Przedmiot postępowania: Świadczenia protetyki stomatologicznej
1
2
3
4
5
6
Liczba
Lp.
Kryterium
Kategoria
Oceniany warunek
Uwagi
punktów
1.1. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
protetyki
30
stomatologicznej - 100% czasu
Jedna
pracy poradni.
odpowied
ź
do
1.2. Lekarz dentysta specjalista
wyboru
I. Jakość
1. Personel
w
dziedzinie
protetyki
20
stomatologicznej - co najmniej
75% czasu pracy poradni.
1.3. Pozostały personel, o
Jedna
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
6
odpowied
lub
d
rozporządzenia

II. Kompleksowość

III. Dostępność

stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.4. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.5. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.6. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
2.1. Aparat RTG do zdjęć
wewnątrzustnych - w miejscu
2. Sprzęt i
udzielania świadczeń.
aparatura
2.2. Cyfrowy aparat RTG do
medyczna
zdjęć wewnątrzustnych - w
miejscu udzielania świadczeń.
1.1. Realizacja umowy w
zakresie świadczenia chirurgii
stomatologicznej.
1.2. Realizacja umowy w
zakresie
świadczenia
periodontologii.
1.
Sposób 1.3. Realizacja umowy w
wykonania
zakresie
świadczeń
umowy
ogólnostomatologicznych.
1.4.
Realizacja
świadczeń
zdrowotnych
będących
przedmiotem
umowy
bez
udziału podwykonawców, z
wyłączeniem prac techników
dentystycznych.
1.1. Realizacja świadczeń w
poradni: 6 godzin dziennie

ź
do
wyboru

3

4

3

2

4

3

3

3

4

5

Jedna
odpowied
ź
do
wyboru

przez 5 dni w tygodniu, w tym 2
1. Organizacja dni do godziny 18.
udzielania
1.2. Realizacja świadczeń w
świadczeń
poradni w każdą sobotę przez co
3
najmniej 6 godzin.
1.1. Cena obliczona zgodnie ze
wzorem
określonym
w Maksymalni
IV. Cena
1. Cena
załączniku
nr
17
do
e 10
rozporządzenia.
7. Przedmiot postępowania: Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
1
2
3
4
5
6
Liczba
Lp.
Kryterium
Kategoria
Oceniany warunek
Uwagi
punktów
1.1. Lekarz dentysta specjalista
w dziedzinie ortodoncji - 100%
26
Jedna
czasu pracy poradni.
odpowied
1.2. Lekarz dentysta specjalista
ź
do
w dziedzinie ortodoncji - co
wyboru
20
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.3. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
5
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.4. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
I. Jakość
1. Personel
lub
d
rozporządzenia
3
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
Jedna
poradni.
odpowied
ź
do
1.5. Pozostały personel, o
wyboru
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
4
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.6. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
3
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.

II. Kompleksowość

III. Dostępność

IV. Cena

2.1. Aparat RTG do zdjęć
wewnątrzustnych - w miejscu
2
Jedna
udzielania świadczeń.
odpowied
ź
do
2.2. Cyfrowy aparat RTG do
wyboru
zdjęć wewnątrzustnych - w
3
miejscu udzielania świadczeń.
2. Sprzęt i 2.3.
Stanowisko
z
aparatura
oprogramowaniem
medyczna
umożliwiającym
cyfrową
2
analizę cefalometryczną - w
miejscu udzielania świadczeń.
2.4. Pantomograf cyfrowy - w
Jedna
3
lokalizacji.
odpowied
ź
do
2.5. Pantomograf analogowy 2
wyboru
w lokalizacji.
3.1. Wykonanie w ciągu
ostatnich
12
miesięcy
poprzedzających o 2 miesiące
3.
Realizacja
miesiąc, w którym ogłoszono
wybranych
5
postępowanie,
nowych
świadczeń
aparatów ortodontycznych - co
najmniej
50%
ogółu
udzielanych świadczeń.
1.1. Realizacja umowy w
zakresie
świadczenia
5
ogólnostomatologiczne
dla
dzieci i młodzieży.
1.
Sposób
1.2.
Realizacja
świadczeń
wykonania
zdrowotnych
będących
umowy
przedmiotem
umowy
bez
5
udziału podwykonawców, z
wyłączeniem prac techników
dentystycznych.
1.1. Realizacja świadczeń w
poradni: 6 godzin dziennie
5
1. Organizacja przez 5 dni w tygodniu, w tym 2
dni do godziny 18.
udzielania
świadczeń
1.2. Realizacja świadczeń w
poradni w każdą sobotę przez co
2
najmniej 6 godzin.
1.1. Cena obliczona zgodnie ze Maksymalni
1. Cena
wzorem
określonym
w
e 10

załączniku
nr
17
do
rozporządzenia.
8. Przedmiot postępowania: Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców
po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
1
2
3
4
5
6
Liczba
Lp.
Kryterium
Kategoria
Oceniany warunek
Uwagi
punktów
1.1. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
protetyki
28
stomatologicznej - co najmniej
Jedna
75% czasu pracy poradni.
odpowied
ź
do
1.2. Lekarz dentysta specjalista
wyboru
w
dziedzinie
protetyki
12
stomatologicznej - co najmniej
50% czasu pracy poradni.
1.3. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
chirurgii
stomatologicznej lub chirurgii
szczękowo-twarzowej,
lub
I. Jakość
1. Personel
12
chirurgii
szczękowej
lub
chirurgii stomatologicznej - co
najmniej 50% czasu pracy
Jedna
poradni.
odpowied
ź
do
1.4. Lekarz dentysta specjalista
wyboru
w
dziedzinie
chirurgii
stomatologicznej lub chirurgii
szczękowo-twarzowej,
lub
8
chirurgii
szczękowej
lub
chirurgii stomatologicznej - co
najmniej 25% czasu pracy
poradni.
1.5. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
5
stomatologicznego - 100%
Jedna
czasu pracy poradni.
odpowied
1.6. Pozostały personel, o
ź
do
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
wyboru
lub
d
rozporządzenia
2
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.

1.7. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
4
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.8. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
2
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
2.1. Aparat RTG do zdjęć
wewnątrzustnych - w miejscu
3
Jedna
2. Sprzęt i
udzielania świadczeń.
odpowied
aparatura
ź
do
2.2. Cyfrowy aparat RTG do
medyczna
wyboru
zdjęć wewnątrzustnych - w
4
miejscu udzielania świadczeń.
1.1.
Realizacja
świadczeń
zdrowotnych
będących
1.
Sposób przedmiotem
umowy
bez
II. Kompleksowość
wykonania
udziału podwykonawców, z
5
umowy
wyłączeniem prac techników
dentystycznych oraz badań
histopatologicznych.
1.1. Realizacja świadczeń w
poradni: 6 godzin dziennie
4
1. Organizacja przez 5 dni w tygodniu, w tym 2
dni do godziny 18.
III. Dostępność
udzielania
świadczeń
1.2. Realizacja świadczeń w
poradni w każdą sobotę przez co
3
najmniej 6 godzin.
1.1. Cena obliczona zgodnie ze
wzorem
określonym
w Maksymalni
IV. Cena
1. Cena
załączniku
nr
17
do
e 10
rozporządzenia.
9. Przedmiot postępowania: Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej
1
2
3
4
5
6
Liczba
Lp.
Kryterium
Kategoria
Oceniany warunek
Uwagi
punktów
1.1. Lekarz dentysta specjalista
Jedna
I. Jakość
1. Personel
w
dziedzinie
chirurgii
33
odpowied
stomatologicznej lub chirurgii

2. Sprzęt i
aparatura

szczękowo-twarzowej,
lub
chirurgii szczękowej - co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.2. Lekarz dentysta specjalista
w
dziedzinie
chirurgii
stomatologicznej lub chirurgii
szczękowo-twarzowej,
lub
chirurgii szczękowej - co
najmniej 50% czasu pracy
poradni.
1.3. Lekarz dentysta specjalista
w dziedzinie periodontologii co najmniej 25% czasu pracy
poradni.
1.4. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.5. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
1.6. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.7. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
2.1. Aparat RTG do zdjęć
wewnątrzustnych - w miejscu
udzielania świadczeń.

ź
do
wyboru

25

20

8

4
Jedna
odpowied
ź
do
wyboru
6

4

5

Jedna
odpowied
ź

2.2. Cyfrowy aparat RTG do
do
zdjęć wewnątrzustnych - w
10
wyboru
miejscu udzielania świadczeń.
1.1.
Realizacja
świadczeń
1.
Sposób
zdrowotnych
będących
II. Kompleksowość
wykonania
10
przedmiotem
umowy
bez
umowy
udziału podwykonawców.
1.1. Cena obliczona zgodnie ze
wzorem
określonym
w Maksymalni
III. Cena
1. Cena
załączniku
nr
17
do
e 10
rozporządzenia.
10. Przedmiot postępowania: Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy
wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
1
2
3
4
5
6
Liczba
Lp.
Kryterium
Kategoria
Oceniany warunek
Uwagi
punktów
1.1. Lekarz dentysta specjalista
- co najmniej 100% czasu pracy
22
poradni.
Jedna
odpowied
1.2. Lekarz dentysta specjalista
ź
- co najmniej 75% czasu pracy
15
poradni.
do
wyboru
1.3. Lekarz dentysta specjalista
- co najmniej 50% czasu pracy
10
poradni.
1.4. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
lub
d
rozporządzenia
6
I. Jakość
1. Personel
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
1.5. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c
Jedna
lub
d
rozporządzenia
odpowied
3
stomatologicznego
co
ź
do
najmniej 75% czasu pracy
wyboru
poradni.
1.6. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
4
stomatologicznego - 100%
czasu pracy poradni.
medyczna

1.7. Pozostały personel, o
którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b
rozporządzenia
3
stomatologicznego
co
najmniej 75% czasu pracy
poradni.
2.1. Endometr - w miejscu
3
udzielania świadczeń.
2.2. Aparat RTG do zdjęć
2. Sprzęt i
Jedna
wewnątrzustnych - w miejscu
3
aparatura
odpowied
udzielania świadczeń.
ź
medyczna
2.3. Cyfrowy aparat RTG do
do
zdjęć wewnątrzustnych - w
5
wyboru
miejscu udzielania świadczeń.
1.1. Realizacja umowy w
zakresie świadczenia protetyki
10
stomatologicznej.
1.2.
Realizacja
świadczeń
1.
Sposób
zdrowotnych
będących
II. Kompleksowość
wykonania
przedmiotem
umowy
bez
umowy
udziału podwykonawców, z
6
wyłączeniem prac techników
dentystycznych oraz badań
histopatologicznych.
1.1. Realizacja świadczeń w
poradni: 6 godzin dziennie
5
1. Organizacja przez 5 dni w tygodniu, w tym 2
dni do godziny 18.
III. Dostępność
udzielania
świadczeń
1.2. Realizacja świadczeń w
poradni w każdą sobotę przez co
4
najmniej 6 godzin.
1.1. Cena obliczona zgodnie ze
wzorem
określonym
w Maksymalni
IV. Cena
1. Cena
załączniku
nr
17
do
e 10
rozporządzenia.
Tabela nr 2 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA
I. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości
1
2
3
4
Liczba
Lp.
Oceniany warunek
punktów
Uwagi
ujemnych

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Udzielenie świadczeń przez osoby o
kwalifikacjach niższych niż wykazane w
umowie - tylko na podstawie kontroli.
Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach
nieodpowiadających wymogom określonym w
umowie - tylko na podstawie kontroli.
Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w
umowie - tylko na podstawie kontroli.
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.
Nieprzekazanie wymaganych informacji o
pierwszym wolnym terminie udzielenia
świadczenia, co najmniej za cztery okresy
sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12
miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc
obejmujący termin złożenia oferty, lub
przekazanie informacji niezgodnych ze stanem
faktycznym.
Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków
lub wyrobów medycznych, lub środków
spożywczych
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego w przypadkach, o których mowa
w art. 35 ustawy o świadczeniach.
Pobieranie
nienależnych
opłat
od
świadczeniobiorców za świadczenia będące
przedmiotem umowy.
Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów
medycznych, lub środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tylko
na podstawie kontroli.
Udzielanie świadczeń w miejscach nieobjętych
umową.
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

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń
pokontrolnych.
Stwierdzenie
naruszeń,
które
zostały
12.
stwierdzone w poprzednich kontrolach.
Co najmniej 10% świadczeń po raz pierwszy
13. przekazanych do rozliczenia po upływie okresu
rozliczeniowego.
Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu
14. i aparatury medycznej do wykonania
świadczenia - tylko na podstawie kontroli.
II. Jakość - Pozostałe warunki
1
2
11.

Lp.

Oceniany warunek

Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania
jakością.
Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania
2.
bezpieczeństwem informacji.
1.

0,5
0,5
0,5

0,5

3
Liczba
punktów

Uwagi

1,5
1,5

W miejscu udzielania świadczeń jest
prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy
dentystów przez podmiot wpisany na listę
3.
jednostek akredytowanych do prowadzenia
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach
stomatologicznych.

5

W miejscu udzielania świadczeń jest
prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy
4. dentystów przez podmiot wpisany na listę
jednostek akredytowanych do prowadzenia
staży w dziedzinach stomatologicznych.

2

Świadczeniodawca prowadzi historię zdrowia i
choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o
którym mowa w przepisach wydanych na
5.
podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta,
oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej
przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.
III. Dostępność
1
2

4

Nie dotyczy
przedmiotu
postępowania:
świadczenia
ogólnostomatologicz
ne dla dzieci i
młodzieży w
dentobusie
Nie dotyczy
przedmiotu
postępowania:
świadczenia
ogólnostomatologicz
ne dla dzieci i
młodzieży w
dentobusie

2

3

4

Lp.

Oceniany warunek

Co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne
1. przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w
miejscu udzielania świadczeń.

Odrębna aplikacja służąca do bieżącej rejestracji
2. świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze
zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu.
Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane
w harmonogramie umowy, od 1 do 2
3. przypadków - w okresie ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym
ogłoszono postępowanie.
Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane
w harmonogramie umowy, powyżej 2
4. przypadków - w okresie ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym
ogłoszono postępowanie.
Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane
w harmonogramie umowy, od 1 do 2
5. przypadków - w okresie ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających o 14 miesięcy miesiąc, w
którym ogłoszono postępowanie.
Brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane
w harmonogramie umowy, powyżej 2
6. przypadków - w okresie ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających o 14 miesięcy miesiąc, w
którym ogłoszono postępowanie.
IV. Ciągłość
1
2
Lp.

Oceniany warunek

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

Liczba
punktów

Uwagi

2

Nie dotyczy
przedmiotu
postępowania:
świadczenia
ogólnostomatologicz
ne dla dzieci i
młodzieży w
dentobusie

2

-1
Jedna odpowiedź do
wyboru
-2

-1
Jedna odpowiedź do
wyboru
-2

3
Liczba
punktów

5

4
Uwagi

W dniu złożenia oferty oferent realizuje na
podstawie
umowy
proces
leczenia
2. świadczeniobiorców w ramach danego zakresu
świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy
postępowanie nieprzerwanie od 5 lat.
W dniu złożenia oferty oferent realizuje na
podstawie
umowy
proces
leczenia
3. świadczeniobiorców w ramach danego zakresu
świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy
postępowanie nieprzerwanie od 10 lat.
V. Inne
1
2
Lp.

Oceniany warunek

Współpraca z Agencją - świadczeniodawca
przekazywał w terminie dane, o których mowa w
art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w
1.
zakresie świadczeń objętych przedmiotem
postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca
2017 r.

10

3
Jedna odpowiedź do
wyboru
6

3
Liczba
punktów

4
Uwagi

2

Załącznik nr 7:- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 2 marca 2017 r. (Dz.U.2017.498)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 2017 r.- zmieniony przez § 1 pkt 7
rozporządzenia z dnia 5 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2364) zmieniającego nin. rozporządzenie z
dniem 20 grudnia 2017 r.- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r.
(Dz.U.2017.2484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2017 r.- zmieniony przez §
1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1383) zmieniającego nin. rozporządzenie
z dniem 19 lipca 2018 r.

