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Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 5/2020 z dnia 15.01.2020r. 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 

 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

08 – 110 Siedlce ul. Jana Kilińskiego 29,  tel. 25-632-27-97 fax 25-632-42-60,  
informuje, że w ogłaszanym konkursie o udzielenie zamówienia 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych okresie od 1.03.2020r. do 28.02.2023r.  
                                             obowiązują (z uwzględnieniem określonych wymagań kwalifikacyjnych)  
                                                              n/w maksymalne stawki za udzielanie świadczeń: 

 
przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej – w następujących rodzajach: 
1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15                                    

w ramach całodobowej opieki medycznej w oddziałach:  
 

 
Lp. 

 
Miejsce udzielania 
świadczeń 

 
Jednostka 
rozliczeniowa 

      
         Wymagania kwalifikacyjne lekarza  

Maksymalna stawka 
za jednostkę 
rozliczeniową do 
oferty 
 

 
1. 

 
Oddział Chorób 
Zakaźnych 

godzina  
oraz  dodatkowo: 
a)opieka lekarska nad 

pacjentem podczas 
transportu 

b) porada  lekarska 
udzielona                            
1 pacjentowi                   
w Ogólnej Izbie 
Przyjęć  

 

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób  zakaźnych 
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych  

posiadający  doświadczenie w pracy w Oddziale 
Chorób Zakaźnych (przynajmniej 3-lata) 

100,00 zł 
a) 200,00 zł         

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł  
 

 3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii 
4) lekarz  ze specjalizacją IO  w dziedzinie chorób  

zakaźnych  
5) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób 

zakaźnych 
6) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych   

95,00 zł 
a) 200,00 zł  

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł   

 
2. Oddział 

Kardiologiczny 
godzina  
oraz  dodatkowo: 

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii, 
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych 
 

100,00 zł 
a) 200,00 zł         

dodatek za                     
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a)opieka lekarska nad 
pacjentem podczas 
transportu 

b) porada  lekarska 
udzielona                           
1 pacjentowi                        
w Ogólnej Izbie 
Przyjęć  

 1 transport 
b) 5,00 zł  

3) lekarz posiadający specjalizację IO  w dziedzinie chorób 
wewnętrznych 

4) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii 
 

 

95,00 zł 
a) 200,00 zł  

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł   
3.  

Oddział 
Anestezjologii i 
Intensywnej 
Terapii 

godzina: 
1)  realizacja 

swiadczeń 
przyjanmniej 
100 godz./mies. 

2)  realizacja 
swiadczeń 
poniżej 100 
godz./mies. 

oraz  dodatkowo: 
a) opieka lekarska nad 

pacjentem podczas 
transportu 

b) porada  lekarska 
udzielona                          
1 pacjentowi                 
w Ogólnej Izbie 
Przyjęć  

1) lekarz posiadający tytuł specjalisty lub II0 specjalizacji                     
w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej terapii 

1) 110,00 zł 
2) 100,00 zł 
a) 200,00 zł         

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł  
2) lekarz ze specjalizacją I0 w  dziedzinie anestezjologii                          

i intensywnej terapii  
3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

anestezjologii  i intensywnej terapii 
 

1) 95,00 zł 
2) 90,00 zł 

a) 200,00 zł         
dodatek za              
1 transport 

b) 5,00 zł   
  

 
4. 

Oddział 
Neonatologiczny 

godzina  
oraz  dodatkowo: 
a) za realizację 

świadczeń w 
Oddziale w soboty, 
niedziele i święta 

b) porada  lekarska 
udzielona                           
1 pacjentowi                 
w Ogólnej Izbie 
Przyjęć  

1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii 
2) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 

posiadający specjalizację I° w dziedzinie pediatrii  
3) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii 

 

100,00 zł 
a) 5,00zł 

      b)  5,00 zł                       
 

4) lekarz ze specjalizacją I° w dziedzinie pediatrii 
5) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii  
 

95,00 zł 
a) 5,00zł 

           b)  5,00 

5. Oddział 
Psychiatryczny 

godzina 
oraz  dodatkowo 

1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii 100,00 zł 
5,00zł 
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porada  lekarska 
udzielona                       
1 pacjentowi                  
w Izbie Przyjęć 
Oddziału 
Psychiatrycznego 

2) lekarz ze specjalizacją I0  w dziedzinie psychiatrii 
3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii 

95,00 zł 
5,00zł 

 
 
 
 2) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne: 

 
Lp Świadczenia w 

zakresie: 
Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową 
do oferty  

 
1. 

 
ortopedii i 
traumatologii 
narządu ruchu 

Poradnia Chirurgii 
Urazowo – 
Ortopedycznej            
Siedlce                              
ul. Formińskiego14 

     punkt 
 oraz dodatkowo 
a) konsultacje 

szpitalne w 
oddziałach 
szpitala, ZOL, 
Hospicjum 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
chirurgii ortopedycznej lub 
chirurgii urazowo-ortopedycznej 
lub ortopedii i traumatologii lub 
ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu 

0,61 zł 
a)80,00zł 
 

2) lekarz ze specjalizacją I0 w 
dziedzinie ortopedii i traumatologii  

    lekarz w trakcie specjalizacji  w 
dziedzinie  ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu 

0,53 zł 
a)80,00zl 
 

2.  
neonatologii 

 
Poradnia 
Neonatologiczna 
Siedlce, 
ul. Starowiejska 15 

   Alternatywnie:  
    1)punkt 
    2) godzina 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
neonatologii 

       
 1) 0,69zł 
 2) 100,00zł 
       

2)  lekarz ze specjalizacją I0                                    

w dziedzinie pediatrii 
3) lekarz w trakcie specjalizacji   
    w dziedzinie  pediatrii 

1) 0,65 zł 
2) 95,00 zł 
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3. 

 
kardiologii 

 
Poradnia 
Kardiologiczna  
Siedlce,  
ul. Mazurska 1/ 
ul.Starowiejska 15 

 
1)  punkt 

Poradnia 
Kardiologiczna 
ul. Mazurska 1 

2) godz. Poradnia 
Kardiologiczna 
ul.Starowiejska 
15 

oraz dodatkowo 
3) interpretacja  

zapisu Holtera 

1) lekarz specjalizacja  w dziedzinie 
kardiologii lub hipertensjologii 

1)0,69 zł 
2) 100,00zł 

   3) 25,00zł 
 

2) lekarz w trakcie specjalizacji                    
w dziedzinie  kardiologii lub 
hipertensjologii 

1) 0,53 zł 
2) 95,00zł 
3) 25,00zł 

 

 
 
 
 
3) świadczenia zdrowotne w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie: 

Lp. Świadczenia w 
zakresie: 

Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową 
do oferty  

 
1. 

świadczenia 
psychiatryczne 
ambulatoryjne dla 
dorosłych 

Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 
Siedlce, 
ul. Starowiejska 15 

punkt 1) lekarz specjalista w dziedzinie 
psychiatrii 

5,80zł 

2) lekarz w trakcie specjalizacji                        
w dziedzinie psychiatrii 

5,40zł 
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4) badania diagnostyczne obrazowe: 
Lp Zakres 

świadczeń/nazwa 
świadczenia 

Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeni
owa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową do 
oferty  

1. Ultrasonografia: 
1) w pediatrii,  
2) jamy brzusznej, 
3) układu moczowego, 
4) moszny, 
5) gruczołu krokowego 

przez odbytnicze 
(transrektalne) 

 
1) Pracownia USG                  

ul Starowiejska 15 
w Siedlcach 

2) Gabinet USG                   
w Przychodni 
Specjalistycznej 

     ul. Formińskiego 14, 
w  Siedlcach,  

 

 
 
badanie 
USG 

 
1) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację 

obejmującą swoim programem nabycie umiejętności 
wykonywania badań ultrasonograficznych w 
określonym zakresie 

2) lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie 
umiejętności wykonywania określonych badań 
ultrasonograficznych 

 
Badania 
wymienione w 
pkt.: 
1) 30,00zł   
2) 25,00zł 
3) 25,00zl 
4) 30,00zł 
5) 45,00zł 

 
      
2. Badania 

ultrasonograficzne - 
Doppler duplex  
z kolorowym 
obrazowaniem 
przepływu 

naczyń kończyn     
dolnych i/ lub naczyń 
kończyn górnych    
 

 
1) Pracownia USG  
    Siedlce 
    ul Starowiejska 15 

badanie 1) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację 
obejmującą swoim programem nabycie umiejętności 
wykonywania badań ultrasonograficznych w 
określonym zakresie 

 2) lekarz posiadający zaświadczenie o ukończeniu 
określonej przepisami prawa formy kształcenia 
podyplomowego lekarzy, zakończonego certyfikatem  
potwierdzającym nabycie umiejętności w zakresie  
badań ultrasonograficznych dopplerowskich 

 
 
 
 
 
 

  60,00 zł  
 
 
 
 

 
5) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne – endoskopowe badania urologiczne 

Lp. Nazwa zakresu 
świadczeń/nazwa 
świadczenia 

Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymaln
a stawka za 
jednostkę  
rozliczenio
wą do 
oferty  

1 Endoskopowe badania 
urologiczne: 

Pracownia 
Endoskopii  

badanie  1)  lekarz specjalista w dziedzinie urologii 
z umiejętnością wykonywania 

 
1) 84,00 zł 
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1) cystoskopia diagnostyczna   
2) cystoskopia z pobraniem 

wycinków do badania 
histopatologicznego 

3) uretroskopia diagnostyczna 
4) uretroskopia z pobraniem 

wycinków do badania 
histopatologicznego 

5) endoskopowe usunięcie 
ciała obcego z pęcherza 
moczowego 

Siedlce                    
ul. Starowiejska 15 

endoskopowych badań urologicznych 
 

 
2) 180,00 zł 

 
3) 84,00 zł 

 

4) 210,00 zł 
 
 
5) 69,00  zł 

 
6) świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej: 
Lp. Nazwa zakresu 

świadczeń/nazwa 
świadczenia 

Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna 
stawka za 
jednostkę  
rozliczeniową 
do oferty  

1 świadczenia zdrowotne                        
z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej 

Przychodnie 
/Ośrodki Zdrowia 
podstawowej opieki 
zdrowotnej                                                 

a) godzina 
oraz 
dodatkowo 
b)  ryczałt 

(wizyty 
domowe) 

c) porada zakwalifikowaną 
jako świadczenie lekarza 
poz udzielane osobom 
spoza listy 
świadczeniobiorców 
innym niż ubezpieczone 
uprawnionym do 
świadczeń zgodnie z 
treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 
oraz art. 54 ustawy, 
osobom uprawnionym 
jedynie na podstawie 
przepisów art. 12 pkt 6 lub 
9 ustawy oraz 
obcokrajowcom 
posiadającym 

1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie 
medycyny rodzinnej  lub posiadający 
specjalizację II stopnia w dziedzinie 
medycyny ogólnej, 

2) posiadający specjalizację  II stopnia lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie chorób 
wewnętrznych, 

     3) posiadający specjalizację II stopnia lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.  

 
a)  130,00zł 
b) 1000,00zł 
c-h)  40% 

stawki 
określonej 
w 
Załączniku 
do 
zarządzenia 
Prezesa 
NFZ 

i) 40% 
stawki 
określonej 
w cenniku 
SPZOZ  
w Siedlcach 

1) posiadający specjalizację I  stopnia w 
dziedzinie medycyny ogólnej, chorób 
wewnętrznych, pediatrii  lub odbywający 

  
 a)   100,00zł* 
b) 1000,00zł 
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ubezpieczenie zdrowotne 
na podstawie zgłoszenia, w 
związku z czasowym 
zatrudnieniem na 
terytorium RP, 

  d)porada zakwalifikowana 
jako świadczenie lekarza 
poz w ramach kwalifikacji 
do realizacji transportu 
,,dalekiego” w POZ, 

 e) porada zakwalifikowana 
jako świadczenie lekarza 
poz udzielane w stanach 
zachorowań osobom 
uprawnionym na 
podstawie przepisów o 
koordynacji (EKUZ, 
Certyfikat), 

  f) porada 
zakwalifikowana jako 
świadczenie lekarza poz 
udzielane w stanach 
nagłych zachorowań 
ubezpieczonym spoza OW 
oraz z terenu OW ale 
spoza gminy własnej 
i sąsiadujących i spoza 
listy zadeklarowanych 
pacjentów, 

g)  porada zakwalifikowana 
jako świadczenie lekarza 
poz związane z wydaniem 
karty diagnostyki i leczenia 
onkologicznego, 

 h)  porada 
zakwalifikowana jako 
świadczenie lekarza poz w 
profilaktyce CHUK, 

 i) porada zakwalifikowana 
jako świadczenie lekarza 
poz udzielane osobom, 
które nie są 
ubezpieczone i 
uprawnione do 
bezpłatnych świadczeń 

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
medycyny rodzinnej, chorób  
wewnętrznych lub pediatrii 

c-h)  40% 
stawki 
określonej 
w 
Załączniku 
do 
zarządzenia 
Prezesa 
NFZ 

i) 40% 
stawki 
określonej 
w cenniku 
SPZOZ  
w Siedlcach 
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zdrowotnych 
2 Świadczenia w Nocnej                        

i Świątecznej Opiece 
Zdrowotnej 

Nocna i Świąteczna 
Opieka Zdrowotna 
Siedlce 
ul. Starowiejska 15 

a) godzina 
oraz 
dodatkowo 

b)1 pacjent 

1) lekarz posiadający  prawo                         
wykonywania zawodu i specjalizację         
2) lekarz posiadający  prawo 
wykonywania zawodu 

a):   95,00zł 
w dni 
robocze 
1800-800 

dnia 
następnego 

    oraz 
w soboty, 
niedziele i 
święta 800-
800 dnia 
następnego 
z zastrzeże- 
niem , że 
za święta : 
1.I;  1.V; 
3.V; 1.XI; 
25.XII; 
26.XII; 
31.XII max 
stawka 
wynosi 
124,00zł 

b)  2,00zł 
* - stawka ulega podwyższeniu o 20% w przypadku powierzenia dodatkowo realizacji świadczeń Kierownika   

Ośrodka Zdrowia 
 

Wyżej wymienione maksymalne stawki za każdą jednostkę rozliczeniową realizacji świadczeń objętych konkursem podaje 
się do wiadomości oferentów na stronie internetowej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. 

Oferty na świadczenia zdrowotne objęte konkursem zawierające stawkę wyższą, 
przy uwzględnieniu odpowiednich kwalifikacji, pozostaną bez rozpatrzenia. 

Materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, warunkach i zasadach realizacji poszczególnych świadczeń 
zdrowotnych oraz formularze ofertowe dostępne są w siedzibie Udzielającego zamówienia w Siedlcach przy ul. Jana 
Kilińskiego 29, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej SPZOZ w Siedlcach:   

www.spzoz-siedlce.pl 
Zapraszamy do składania ofert na w/w świadczenia zdrowotne. 


