
 

 

Kryteria oceny (maksymalnie 300 punktów) : 

1) Kryterium ceny- łączny koszt badań laboratoryjnych wykonanych w celu uzyskania wyniku 

typowania potwierdzającego zgodność  dawcy i biorcy w zakresie HLA locus A, B, C, 

DRB1, DQB1 metodą genetyczną na poziomie wysokiej rozdzielczości, z uwzględnieniem 

czynności doborowych oraz koniecznych do otrzymania wyżej wymienionego wyniku 

badań pośrednich i innych działań i kosztów, w tym ekspertyzy (oceny szans na dobór i 

określenia ścieżki doboru), a także kosztów pobrania i/lub sprowadzenia próbki krwi 

pacjenta, ujętych w kalkulacji ogólnej w postaci ryczałtu, maksymalnie 180  punktów 

a. Za najniższą cenę 180 punktów  

b. Za każde 500 zł powyżej najniższej ceny mniej o 5  punktów 

(uwaga: jeżeli różnica między najniższą zaoferowaną ceną a ceną oferenta równa 

się wielokrotność 500 zł plus reszta mniejsza niż 500 zł – za resztę mniejszą niż 

500 zł nie odejmuje się dodatkowych punktów)  

2) Kryterium aktywności – liczba przeprowadzonych w latach 2017-2021 procedur  

doboru sumarycznie dawców niespokrewnionych i haploidentycznych zakończonych 

przeszczepieniem (z punktu IV.4): maksymalnie 40 punktów 

a. Za ponad 250 procedur 40 punktów 

b. Za 200-249  procedur 30 punktów 

c. Za 150-199  procedur 20 punktów 

d. Za 100-149  procedur 10 punktów 

e. Poniżej 100  procedur 0 punktów  

3) Kryterium skuteczności – odsetek procedur doboru zakończonych doborem w pełni 

zgodnego w HLA (tj. 10/10 loci) dawcy komórek krwiotwórczych w latach 2017-2021               

(z punktu III.3): maksymalnie 30 punktów 

a. Za ponad 85%  procedur 30 punktów 

b. Za ponad 80%  procedur 20 punktów 

c. Za ponad 70%  procedur 10 punktów 

d. Poniżej  70%  procedur 0 punktów 

Kryterium kompleksowości badań – 15 punktów za wykonywanie u biorcy we własnym 

laboratorium Zleceniobiorcy badań przeciwciał anty-HLA oraz ich swoistości,  

w przypadku gdy badania przeciwciał anty-HLA, oznaczanie ich swoistości oraz 

wykonywanie prób krzyżowych odbywa się w innym niż własne laboratorium konieczne 

jest przedstawienie, wystawionej dla tego laboratorium, poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii pozwolenia ministra właściwego do spraw zdrowia na testowanie 

komórek, tkanek i narządów zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.  

o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 

2020 r, poz. 2134) 



4) Kryterium jakości: maksymalnie 20  punktów 

a. Certyfikat European Federation for Immunogenetics (EFI)- 5 punktów 

b. Certyfikat American Society for Histocompability and Immunogenetics (ASHI)- 5 

punktów 

c. Certyfikat jakości ISO 15189- 5 punktów 

d. Certyfikat jakości ISO 9001 – 5 punktów 

5) Kryterium stałej kontroli jakości (maksymalnie 15 pkt): za certyfikaty zewnętrznej kontroli 

jakości typowania HLA metodami genetycznymi na niskim i wysokim poziomie 

rozdzielczości, tj. za certyfikat z lat 2019 - 2022: 5 punktów, za certyfikat z 2018 roku 5 

punktów, za jeden lub więcej certyfikatów z wcześniejszych lat dodatkowe 5 punków. 
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