
Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 5993/VIII/20 

Prezydenta Miasta Łodzi 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 
 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatorów w latach 2021-2025 

„Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025” 

 

§ 1. 1. Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatorów na lata 2021-2025 „Programu 

polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”, zwanego dalej 

„Programem”. 

2. Załącznik do uchwały Nr XXXII/1068/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 

2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia 

niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 

2021-2025” określa sposób organizacji i realizacji Programu, w tym w szczególności: 

1) części składowe, etapy i działania organizacyjne w ramach Programu; 

2) planowane interwencje medyczne; 

3) kryteria i sposób kwalifikacji par do udziału w Programie; 

4) zasady udzielania świadczeń w ramach Programu; 

5) sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania 

świadczeń zdrowotnych przez uczestników Programu, jeżeli istnieją wskazania; 

6) wymagane kompetencje personelu i warunki prowadzenia leczenia. 

3. Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5.000,00 zł do procedury 

biotechnologicznej, nie więcej niż 80% kosztów danej procedury składającej się z: 

1) wykonania punkcji pęcherzyków jajowych; 

2) znieczulenia ogólnego podczas punkcji; 

3) zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem 

zarodków in vitro; 

4) transferu zarodków do jamy macicy; 

5) witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym; 

6) witryfikacji komórek jajowych lub zarodków u pacjentek przed leczeniem 

gonadotoksycznym; 

7) przechowywania zarodków kriokonserwowanych przez opisany w programie okres. 

4. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury obejmującym: badania 

kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania 

wirusologiczne i innych chorób, koszty leków oraz koszty przechowywania zarodków 

i komórek jajowych po okresie opisanym w Programie ponoszą pacjenci. 

5. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. 

Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą w całości pacjenci. Program zakłada 

możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem 

przeprowadzenia co najmniej jednej procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod 

rozrodu wspomaganego medycznie. 

 

§ 2. 1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta 

Miasta Łodzi. 

2. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin pracy Komisji Konkursowej 

stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia. 



 

§ 3. 1. Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na formularzu oferty, 

którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu. 

2. Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik  

Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert. 
 

§ 4. Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki: 

1) złożyć ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie; 

2) posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej 

prokreacji oraz pozytywną opinię SANEPID; 

3) realizować Europejski program monitoringu wyników leczenia metodami zapłodnienia 

pozaustrojowego – European IVF Monitoring (EIM); 

4) dysponować odpowiednią, doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadać odpowiednie 

warunki do prowadzenia leczenia zgodnie z wymogami zawartymi w części IV.2. 

„Programu polityki zdrowotnej pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025”; 

5) w ostatnich 3 latach wykonać co najmniej 200 procedur zapłodnienia pozaustrojowego 

rocznie i prowadzić działalność od co najmniej 3 lat; 

6) stosować wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno-Leczniczych w Niepłodności 

przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Sekcję Płodności 

i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. 

 

§ 5. Do obowiązków realizatora należeć będzie: 

1) umieszczenie informacji o realizowanym programie na stronie internetowej  

oraz w siedzibie realizatora; 

2) zapewnienie dostępności do świadczeń finansowanych w ramach programu 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00, w sobotę i w niedzielę w godzinach 

9.00 - 12.00 oraz zapewnienie możliwości rejestracji telefonicznej oraz elektronicznej 

przez 7 dni w tygodniu oraz kontaktu telefonicznego z ośrodkiem przez całą dobę; 

3) prowadzenie rekrutacji i dokonywanie kwalifikacji medycznej pacjentów do programu; 

4) wykonanie co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmującej 

przeprowadzenie następujących elementów: 

a) wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych, 

b) znieczulenie ogólne podczas punkcji, 

c) zapłodnienie komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem 

zarodków in vitro, 

d) transfer zarodków do jamy macicy, 

e) witryfikacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, 

f) witryfikacja komórek jajowych lub zarodków u pacjentek przed leczeniem 

gonadotoksycznym, 

g) przechowywanie zarodków kriokonserwowanych przez opisany w programie okres; 

5) działania edukacyjne kierowane do uczestników Programu;  

6) przeprowadzenie ankiety satysfakcji uczestników Programu; 

7) comiesięczne oraz coroczne raportowanie realizacji Programu. 

 

§ 6. Komisja Konkursowa wybiera do udziału w Programie oferty zgodnie  

z regulaminem pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia. 
 

§ 7. 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi. 



2. Z podmiotami leczniczymi wybranymi w wyniku konkursu zostaną zawarte umowy 

na realizację Programu niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

§ 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo: 

1) wyboru więcej niż jednej oferty; 

2) zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert; 

3) określenia przez Komisję Konkursową wysokości środków finansowych przeznaczonych 

na realizację poszczególnych ofert w przypadku wyboru w konkursie większej liczby ofert. 

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 


