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Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 20/2018 z dnia 14.05.2018r. 

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 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 

                                             obowiązują (z uwzględnieniem określonych wymagań kwalifikacyjnych)  
                                                              n/w maksymalne stawki za udzielanie świadczeń: 

 
1. przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej 

praktyki lekarskiej w okresie od 1.07.2018r. do 30.06.2021r. 
     – 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 Chirurgii 
Ogólnej 

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 chirurgii ogólnej 70,00 zł 
a) 200,00 zł         

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł  
 

2) lekarz ze specjalizacją I° w dziedzinie chirurgii ogólnej 
3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii 
ogólnej 

65,00 zł 
a) 200,00 zł  

dodatek za                     
1 transport 
b) 5,00 zł   
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2. 

Oddział 
Neonatologiczny 

godzina  
oraz  dodatkowo 
porada  lekarska 
udzielona                           
1 pacjentowi                 
w Ogólnej Izbie 
Przyjęć  
 

1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii  70,00 zł 
       5,00 zł                            

 
 

2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
neonatologii  

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

4) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii 

 
65,00 zł 

            5,00 zł                            
 

5) lekarz ze specjalizacją I° w dziedzinie pediatrii 65,00 zł 
            5,00 zł                            
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Oddział Chorób 
Wewnętrznych 
 

1) godzina  
2)  opieka lekarska 

nad pacjentem 
podczas 
transportu 

3) porada  lekarska 
udzielona                           
1 pacjentowi                 
w Ogólnej Izbie 
Przyjęć  

4) wynagrodzenie 
ryczałtowe za 
koordynowanie 
prac Zespołu ds. 
antybiotykoterapii 

5) wynagrodzenie 
ryczałtowe za 
wykonywanie 
zadań lekarza 
transfuzjologa. 

 
 

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych 1)70,00 zł  
        2) 200,00 zł                   

dodatek za                     
1 transport 

3) 5,00zł 
4) 500,00zł. 
5) 500,00zł 

 
2) lekarz posiadający specjalizację IO  w dziedzinie 

chorób wewnętrznych 
3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób 

wewnętrznych 

 
1) 65,00 zł 

          2) 200,00 zł                   
dodatek za                     
1 transport 

3) 5,00zł 

 
4. 

 
Oddział Chorób 
Zakaźnych 

godzina  
oraz  dodatkowo: 
a)opieka lekarska nad 

pacjentem podczas 
transportu 

b) porada  lekarska 

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) 

 
70,00 zł 
a) 200,00 zł         

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł  
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udzielona  1 
pacjentowi   w 
Ogólnej Izbie 
Przyjęć  

 
 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   

 
65,00 zł 

a) 200,00 zł  
dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł   
 
5. 

Oddział 
Kardiologiczny 

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 kardiologii, 
2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych 
 
 

70,00 zł 
a) 200,00 zł         

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł  
1) lekarz posiadający specjalizację IO  w dziedzinie 

chorób wewnętrznych 
2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii 
 

 

65,00 zł 
a) 200,00 zł  

dodatek za              
1 transport 

b) 5,00 zł   
 
6. 

 
Oddział 
Anestezjologii i 
Intensywnej 
Terapii 

godzina  
oraz  dodatkowo: 
a) opieka lekarska 

nad pacjentem 
podczas 
transportu 

b) porada  lekarska 
udzielona               
1 pacjentowi                 
w Ogólnej Izbie 
Przyjęć  

c) wynagrodzenie 
ryczałtowe za 
wykonywanie prac 
szpitalnego 
koordynatora 
transplantacyjnego 

 

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

85,00 zł 
a) 200,00 zł         

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł  
c) 500,00 

 
d) lekarz ze specjalizacją I0 w  dziedzinie anestezjologii                          

i intensywnej terapii 
80,00 zł 

a) 200,00 zł         
dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł  
  

c) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
anestezjologii  i intensywnej terapii 

75,00 zł 
a) 200,00 zł         

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł  
 
7. 

Oddział 
Psychiatryczny 

godzina 
oraz  dodatkowo 

1) lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii 70,00 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 

65,00 zł 
5,00zł 

 
8. 

Oddział 
Ginekologiczno-
Położniczy oraz 
Poradnia 
Ginekologiczno-
Polożnicza*** 

godzina  
oraz  dodatkowo: 
a) opieka lekarska 

nad pacjentem 
podczas 
transportu 

b)  porada lekarska 
udzielona               
1 pacjentowi               
w Ogólnej Izbie 
Przyjęć  

1) punkt*** 
2)świadczenie z 

katalogu 
świadczeń 
odrębnych – 
pobranie 
materiału 

3) świadczenia  
zabiegowe 

1) lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i 
położnictwa – świadczenia w Oddziale 

70,00 zł 
a)  200,00 zł         

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł) 
 

1a) lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii i 
położnictwa –   świadczenia w Poradni 

1) 0,64 zł 
2) 6,30 zł 
3) 70,00zł/godz. 

2) lekarz posiadający specjalizację IO  w dziedzinie 
ginekologii i położnictwa 

 3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii i 
położnictwa 

65,00 zł 
a) 200,00 zł   
dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł 
 

2a) lekarz posiadający specjalizację IO  w dziedzinie 
ginekologii i położnictwa 

 3a) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii 
i położnictwa 

1) 0,58 zł 
2) 6,30 zł 

3) 65,00 zł/godz. 

Uwagi:  
* Warunki dodatkowe realizacji świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej:  
   gotowość poza miejscem udzielania świadczeń do realizacji świadczeń zdrowotnych w oddziale płatna 50% stawki za jednostkę rozliczeniową. 
** Wynagrodzenie za jednostkę rozliczeniową realizacji świadczeń podlega podwyższeniu o 20% za posiadanie przez Przyjmującego Zamówienie 

tytułu naukowego w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu świadczeń objętych ofertą. 
*** Realizacja świadczeń w Poradni Ginekologiczno-Położniczej  jako ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 
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       2) świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
 

Lp. Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza  Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową 
do oferty 

 
 
1. 

 
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy 
 

 
godzina 

oraz  dodatkowo 
opieka lekarska 
nad pacjentem 
podczas 
transportu 
 

 
Lekarz specjalista w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub 
medycyny rodzinnej lub geriatrii 

 
70,00 zł 

     200,00 zł -  
dodatek za                     
1 transport 

 
lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie  chorób 
wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub geriatrii  

 
65,00 zł 

     200,00 zł -  
dodatek za                     
1 transport 

 
 
      3) świadczenia zdrowotne w Hospicjum Stacjonarnym/Domowym 
          

Lp. Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza  Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową 
do oferty 

 
 
 
1. 

 
Hospicjum 
Stacjonarne/ 

 
godzina 

oraz  dodatkowo 

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej  
2) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej 

terapii, chorób wewnętrznych legitymujący się dokumentem 
ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji 

 
 

70,00 zł 
     200,00 zł -  
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Domowe opieka lekarska 
nad pacjentem 
podczas 
transportu 
 

dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki 
bólu, objawów somatycznych i psychicznych organizowanego 
przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia 
do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny 
paliatywnej 

dodatek za                     
1 transport 

 

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny 
paliatywnej  

4) lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu 
zgodnego z programem specjalizacji dziedzinie medycyny 
paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów 
somatycznych i psychicznych organizowanego przez szkołę 
wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia do 
prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej 

      
 

 65,00 zł 
     200,00 zł -  
dodatek za                     
1 transport 
 

 4) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne: 
 

Lp Świadczenia w 
zakresie: 

Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową 
do oferty  
 

 
1. 

 
chirurgii ogólnej ■ 
 

 
Poradnia Chirurgii 
Ogólnej  
Siedlce,                                  
ul. Formińskiego14 

 
1) punkt 
2) udzielanie 

konsultacji 
medycznych 
osobom 
kierowanym 
przez 
MEDIKOVER Sp. 
z o.o 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
chirurgii ogólnej  

1) 0,46 zł 
2) 50,00zł  za 
1 konsultację 

2) lekarz ze specjalizacją I0                            
w dziedzinie chirurgii ogólnej  

3) lekarz w trakcie specjalizacji  
    w dziedzinie chirurgii ogólnej 

 
 
1) 0,44 zł 
2) 50,00zł za 
1konsultację 

 
2. 

 
diabetologii 

 
Poradnia 
Diabetologiczna 
Siedlce,                                         
ul. Floriańska 24 

Alternatywnie: 
   1)punkt 
   2)godzina 
_____________________________ 

       punkt 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
diabetologii  

 
0,46 zł/pkt  

110 zł/godz  
2) lekarz w trakcie specjalizacji   
     w dziedzinie diabetologii  

 
 0,44 zł/pkt. 
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3. 
 
 
 
 
 

 
okulistyki*■ 

Poradnia 
Okulistyczna 
Siedlce                                   
ul. Formińskiego14 

1) punkt 
2) usługi medyczne na 

rzecz pacjentów 
kierowanych przez 
Centrum  Medyczno-
Diagnostyczne 
Spółka z o.o.                    
w Siedlcach                            
w zakresie: 
a) porada lekarza 

okulisty, 
b) pomiar ciśnienia 

śródgałkowego, 
c) badanie refrakcji, 
d) badanie pola 

widzenia, 
e) gonioskopie 

3) wykonywanie 
pomiaru grubości 
warstwy włókien 
nerwowych 
siatkówki aparatem 
GDX na rzecz 
pacjentów 
kierowanych przez 
NZOZ”Salus” w 
Siedlcach 

4) wykonywanie 
badania OCT osobom 
kierowanym przez 
kontrahentów z 
którymi SPZOZ 
zawarł stosowne 
umowy, 

5) usługi medyczne 
osobom kierowanym  

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
okulistyki 

1) 0,53 zł 
2) 16,00zł 
za 1 pacjenta 
3) 28,00zł 
za badanie  
4) 40,00zł za 

badanie 1 
oka ,  

70 zł za 
badanie 
obu oczu, 

5) 20,00zł 
6)50,00zł za 
1 konsultację 
7) 10,00 za 

badanie 
8) 16,00zł za 
1konsultację     
 

2) lekarz ze specjalizacją I0                                  

w dziedzinie okulistyki  
3) lekarz w trakcie specjalizacji  

w dziedzinie  okulistyki   

  
1) 0,47 zł 

 2)16,00zł za 
1 pacjenta 

 3) 28,00zł za 
badanie  

 4) 40,00zł za 
badanie 1 
oka ,  

4a) 70,00zł 
za badanie 
obu oczu, 

5) 20,00zł 
 6) 50,00zł za 
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w  ramach realizacji 
umowy 
Nr141/SPZOZ/2014 
z dnia 31.07.2014r. 
w zakresie: 
a) porada lekarska 

(badanie ostrości 
wzroku, dobór 
szkieł 
korekcyjnych 
wraz z 
wypełnieniem 
druku badania 
okulistycznego 
dla kierowców) 

b) porada lekarska 
(badanie ostrości 
wzroku, dobór 
szkieł 
korekcyjnych, 
badanie widzenia 
obuocznego wraz 
z wypełnieniem 
druku badania 
okulistycznego 
dla kierowców) 

c) badanie pola 
widzenia                  
( badanie 
perymetryczne) 

6) udzielanie konsultacji 
medycznych osobom 
kierowanym przez 
MEDIKOVER Sp. z o.o 

7) wykonywanie 
pachymetrii 1 oka 
osobom kierowanym 
przez MEDIKOVER 
Sp. z o.o  

1konsultację 
 7)10,00zł za 

badanie  
 8) 16,00zł za  
 1 konsultację   
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8) konsultacje 
medyczne dla 
pacjentów 
kierowanych przez 
lekarzy Poradni 
Medycyny Sportowej 

 
4. 

 
otolaryngologii*■ 

 
Poradnia  
Otolaryngologiczna,   
Siedlce                                    
ul. Formińskiego14 

 
1)punkt 

 2)udzielanie konsultacji 
medycznych osobom 
kierowanym przez 
MEDIKOVER Sp. z o.o 

3)udzielanie konsultacji 
pacjentom 
skierowanym z 
podejrzeniem 
nowotworu głowy i 
szyi 
zakwalifikowanym do 
Regionalnego 
Programu Profilaktyki 
Pierwotnej  
Wczesnego 
Wykrywania 
Nowotworów Szyi i 
Głowy 

4) konsultacje 
medyczne dla 
pacjentów 
kierowanych przez 
lekarzy Poradni 
Medycyny 
Sportowej 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
laryngologii, otolaryngologii,  
otorynolaryngologii, audiologii 

  
1) 0,53 zł/pkt 
2) 50,00zł za  
1konsultację 
3) 121,00zł 
za pacjenta 
4) 16,00zł za 
1 konsultację 

2) lekarz ze specjalizacją I0                                 

w dziedzinie otolaryngologii 
3) lekarz w trakcie specjalizacji                             

w dziedzinie otorynolaryngologii  
 

 
1) 0,46 zł/pkt 
2) 50,00zł za 
1 konsultację 
4) 16,00zł za 
1 konsultację 
 

 
5. 

 
proktologii ■ 

 
Poradnia 
Proktologiczna                
Siedlce                                   

 
punkt 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
chirurgii lub chirurgii  ogólnej   

2) lekarz specjalista w dziedzinie 
gastroenterologii 

 
 
0,59 zł 
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ul. Starowiejska 15 3) lekarz specjalista  w dziedzinie 
chirurgii onkologicznej 

 
 

 
 
6. 

 
endokrynologii ■ 
 

Poradnia 
Endokrynologiczna 
Siedlce                                
ul. Formińskiego14 

 
punkt 

1) lekarz specjalista  w dziedzinie 
endokrynologii 

0,74 zł 
 

2) lekarz w trakcie specjalizacji                      
w dziedzinie  endokrynologii 

0,53 zł 

 
7. 

 
kardiologii 

 
Poradnia 
Kardiologiczna  
Siedlce,  
ul. Mazurska 1 

 
a) punkt 
b) interpretacja  

zapisu Holtera 

1) lekarz specjalizacja  w dziedzinie 
kardiologii lub hipertensjologii 

a) 0,69 zł 
b) 25,00zł 
 

2) lekarz w trakcie specjalizacji               
w dziedzinie  kardiologii lub 
hipertensjologii 

a) 0,53 zł 
b) 20,00zl 

 
8. 

 
ortopedii i 
traumatologii 
narządu ruchu* 

 
Poradnia Chirurgii 
Urazowo – 
Ortopedycznej            
Siedlce                              
ul. Formińskiego14 

 
punkt 

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

 
 
0,61 zł 
 
 

2) lekarz ze specjalizacją I0 w 
dziedzinie ortopedii i traumatologii  

3) lekarz w trakcie specjalizacji  w 
dziedzinie  ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu  

 
 
0,53 zł 
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9. 

 
leczenia wad 
postawy u dzieci i 
młodzieży 
 

 
Poradnia Wad 
Postawy  Siedlce                               
ul. Formińskiego14 

 
punkt 

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

2) lekarz specjalista w dziedzinie 
rehabilitacji medycznej 

3) lekarz specjalista w dziedzinie 
chirurgii dziecięcej  

 
 
 
 
0,46 zł 

 
10 

 
leczenia 
osteoporozy 

 
Poradnia 
Osteoporozy 
Siedlce                            
ul. Formińskiego14 

 
punkt 

lekarz specjalista w dziedzinie 
chirurgii ortopedycznej lub chirurgii 
urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii   
i traumatologii  lub ortopedii                       
i traumatologii narządu ruchu lub 
reumatologii  

 
 
0,54 zł 

 
11 

 
preluksacji 

Poradnia 
Preluksacyjna                
Siedlce                                 
ul. Starowiejska 15  

 
punkt 

 lekarz specjalista w dziedzinie 
chirurgii ortopedycznej lub ortopedii          
i traumatologii lub ortopedii                        
i traumatologii narządu ruchu lub 
chirurgii dziecięcej,  
 
 

 
 
0,51 zł 
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leczenia gruźlicy i 
chorób płuc ■ 

 
Poradnia Gruźlicy                  
i Chorób Płuc,               
Siedlce,                         
ul. Starowiejska 15 

 
punkt 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
chorób płuc 

0,65 zł 

2) lekarz ze specjalizacją I0                          
w dziedzinie chorób płuc 

3) lekarz w trakcie specjalizacji                     
w dziedzinie chorób płuc 

0,63 zł 
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13 

 
medycyny 
sportowej 

 
Poradnia Medycyny 
Sportowej   
Siedlce,  
ul. Mazurska1 

1) Wstępna kompleksowa 
kwalifikacja do uprawiania 
sportu 

2) Kompleksowa kwalifikacja 
do dalszego- po 12 
miesiącach – uprawiania 
sportu 

3)  posiew z antybiogramem w 
kierunku mycobacterium 

4) Okresowa kompleksowa 
kwalifikacja do dalszego 
uprawiania sportu 

5)  świadczenie  
   specjalistyczne 1-go typu. 

6) świadczenie  
    specjalistyczne 2-go typu. 
7) świadczenie     

specjalistyczne 3-go typu 
8) świadczenie specjalistyczne 

4-go typu 
9) świadczenie specjalistyczne 

5-go typu 
10) świadczenie 

specjalistyczne 7-go typu 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
medycyny sportowej 

2) lekarz posiadający certyfikat 
ukończenia kursu 
wprowadzającego do specjalizacji w 
dziedzinie medycyny sportowej 

1) 47,00 zł 
 
2) 42,00 zł 
 
 
3) 11,00 zł 
 
4) 47,00 zł 
 
5) 21,00 zł 
 
6) 29,00 zł 
 
7) 42,00 zł 
8) 42,00 zł 
9) 21,00 zł 
 
10) 32,00 zł 

14 neonatologii Poradnia 
Neonatologiczna 
Siedlce, 
ul. Starowiejska 15 

punkt 1) lekarz specjalista w dziedzinie 
neonatologii 

0,69 zł 

2) lekarz ze specjalizacją I0                                    

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

 
0,65 zł  

 
15 

 
neurologii*■ 

 
Poradnia 
Neurologiczna, 
Siedlce,   
ul. Formińskiego14 

1)punkt 
2) udzielanie 

konsultacji 
medycznych osobom 
kierowanym przez 
MEDIKOVER Sp. z o.o 

3) konsultacje 
medyczne dla 
pacjentów 
kierowanych przez 
lekarzy Poradni 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
neurologii 

1) 0,56 zł 
2) 50,00zl za 
1 konsultację 

2) lekarz ze specjalizacją I0                                    

w dziedzinie neurologii 
3) lekarz w trakcie specjalizacji   
    w dziedzinie  neurologii 

 
1) 0,45 zł 
2) 50,00zł 
3) 16,00zł za 
1 konsultację 
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Medycyny 
Sportowej 

 
16 

urologii*■ Poradnia 
Urologiczna 
Siedlce, 
ul. Formińskiego14 

1)punkt 
2) udzielanie 
konsultacji 
medycznych osobom 
kierowanym przez 
MEDIKOVER Sp. z o.o 
3) wykonanie biopsji 
(gruczołu krokowego) 
stercza przezodbytniczo 
wielomiejscowej 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
urologii 

1) 0,46 zł 
2) 50,00zl za 
1 konsultację 
3)300,00zł za 
1 biopsję 

2) lekarz w trakcie specjalizacji                        
w dziedzinie urologii  

1) 0,42 zł 
2) 50,00zł za 
1 konsultację 
3) 300,00zł 
za 1 biopsję 
 

 
17 

 
ginekologii i 
położnictwa ■ 
 

 
Poradnia 
Ginekologiczno-
Położnicza 
Siedlce,                                  
ul. Starowiejska 15 
oraz ul.Mazurska 1  

 
1) punkt 
2)świadczenie z 
katalogu świadczeń 
odrębnych – pobranie 
materiału 
 3) udzielanie 
konsultacji 
medycznych osobom 
kierowanym przez 
MEDIKOVER Sp. z o.o 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
ginekologii i położnictwa  

1) 0,64 zł 
2) 6,30 zł 
3) 50,00 zł za 
1 konsultację 

2) ) lekarz posiadający specjalizację IO              

w dziedzinie ginekologii i położnictwa 
 3) lekarz w trakcie specjalizacji w   

dziedzinie ginekologii i położnictwa 

 
1) 0,58zł 
2)  6,30zł 
3) 50,00zł za  
1 konsultację 

Uwagi: 
■ Świadczenia z katalogu diagnostycznych pakietów  onkologicznych płatne  dodatkowo 20% stawki za jedną jednostkę rozliczeniową . 
* Warunki dodatkowe realizacji świadczeń (obligatoryjne):  
Dotyczy wyłącznie świadczeń w zakresie okulistyki, otolaryngologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii:  

 a) świadczenia na rzecz Poradni Medycyny Pracy  – maksymalnie 18zł za 1poradę:  
b) konsultacje szpitalne w oddziałach szpitala, ZOL, Hospicjum – maksymalnie 50zł za 1 konsultację 
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5) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: 
Lp. Świadczenia w 

zakresie: 
Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową 
do oferty  

 
1. 

 
rehabilitacji 
leczniczej 

Poradnia 
Rehabilitacyjna 
Siedlce, 
ul. Formińskiego14 

 
punkt 

1) lekarz specjalista w dziedzinie 
rehabilitacji w chorobach narządu 
ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub 
rehabilitacji, lub rehabilitacji 
medycznej lub medycyny fizykalnej               
i balneoklimatologii, lub fizjoterapii 
balneoklimatologii lub 
balneoklimatologii i medycyny 
fizykalnej lub balneologii lub 
balneologii i medycyny fizykalnej 

 
0,90 zł 

2) lekarz ze specjalizacją I0 w 
dziedzinie rehabilitacji w chorobach 
narządu ruchu, lub rehabilitacji 
ogólnej, lub rehabilitacji, lub 
rehabilitacji medycznej lub 
medycyny fizykalnej                                   
i balneoklimatologii 

3) lekarz w trakcie specjalizacji                    
w dziedzinie rehabilitacji medycznej   
lub balneologii i medycyny 
fizykalnej   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
0,70 zł 
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2. 

psychoterapii         
w Poradni Zdrowia 
Psychicznego 
 
 
 
 
 
(psychoterapia 
grupowa) 
 
 

 
 
 
 
Poradnia Zdrowia 
Psychicznego, 
Siedlce,  
ul. Starowiejska 15 
 

Godzina 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
1 uczestnik 
 
 

osoba, która spełnia łącznie 
następujące warunki: 

1)posiada dyplom lekarza lub 
magistra: psychologii, 
pielęgniarstwa, pedagogiki, 
resocjalizacji albo spełnia warunki 
określone w art. 63 ust.1 ustawy              
z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie 
psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów (Dz. U.     
Nr 73, poz.763, z późn. zm.) 

2) ukończyła podyplomowe szkolenie 
w zakresie oddziaływań 
psychoterapeutycznych mających 
zastosowanie w leczeniu zaburzeń 
zdrowia  albo ukończyła 
podyplomowe szkolenie w zakresie 
oddziaływań 
psychoterapeutycznych mających 
zastosowanie w leczeniu zaburzeń 
zdrowia w wymiarze czasu 
określonym w programie tego 
szkolenia 

3) posiada zaświadczenie, zwane dalej 
„certyfikatem psychoterapeuty” lub 
osoba, o której mowa w pkt1) 
posiadająca status osoby 
uczestniczącej co najmniej  dwa 
lata w podyplomowym szkoleniu,              
o którym mowa w  pkt. 2, oraz  
posiadająca zaświadczenie wydane 
przez podmiot prowadzący 
kształcenie osoba ubiegająca się               
o otrzymanie „certyfikatu 
psychoterapeuty”   

 
50,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 15,00zł 
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3. 

opieki 
psychiatrycznej                
i leczenia 
uzależnień 

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 

 
6) leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne: 

 
Lp Zakres 

świadczenia  
Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozlicze -
niowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna stawka 
za jednostkę 
rozliczeniową do 
oferty 

 
1. 

 
ogólnostoma 
-tologiczne 

 
1) Poradnia   

Stomatologiczna, 
   Siedlce 
   ul. Mazurska 1  
 
_______________________ 
2) Poradnia   

Stomatologiczna,    
   w Pruszynie  
3) Poradnia  
   Stomatologiczna,                   

w Suchożebrach  

 
1)punkt 
2) punkt za 
świadczenia 
stomatologicz
ne  na rzecz 
pacjentów  
oddziałów 
szpitala, ZOL, 
Hospicjum 

1) wymagania kwalifikacyjne: 
min. lekarz dentysta posiadający prawo 
wykonywania zawodu i/lub lekarz dentysta, który 
posiada  specjalizację w dowolnej dziedzinie 
stomatologii. 
2) wymagania dodatkowe: 
a) min. czas realizacji na jednego lekarza 15 
godzin w tygodniu 
b) liczba dni realizacji w poradni do godziny 18.00  
lekarza  - jeden dzień na każde 15 godzin 
udzielania świadczeń, 
c) min. liczba dni realizacji w tygodniu  w 
przypadku 30 godzin udzielania świadczeń: 5 dni 
po 6 godzin dziennie 
d) maksymalna ilość realizacji złożona w ofercie – 
do 15 000 pkt. w przypadku udzielania świadczeń 
w wymiarze 30 godz. tygodniowo. 

  
 

1) 0,77 zł  
2) 1,00zł 

 
 
 
 
_____________________   
 
 

1) 0,74 zł  
2) 1,00 zł 
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7) badania diagnostyczne obrazowe: 
Lp Zakres 

świadczeń/nazwa 
świadczenia 

Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednos
tka 
rozlicze
niowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową 
do oferty  

1. Badania 
echokardiograficzne 
dorosłych 

1) Gabinet USG w 
Przychodni POZ NR 3, 
Siedlce  ul. Mazurska 1, 
2) Pracownia USG, 
Siedlce,                                  
ul. Starowiejska 15 

 
badanie     
USG 

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii 
2) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację, 

obejmującą swoim programem nabycie umiejętności 
wykonywania badań echokardiograficznych, 

3) lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie 
umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych 

 
 
45,00 zł 

2. Ultrasonografia: 
1) w pediatrii  
2) narządów szyi, 
 3) narządu ruchu, 
4) w urologii, 
 5) ogólna: 

a) jamy brzusznej i 
przestrzeni 
zaotrzewnowej, 

b) węzłów chłonnych, 
zmian 
zlokalizowanych w 
tkankach 
powierzchownych 

c) ślinianek, 
d) tarczycy i 

przytarczyc, 
e) piersi 
f) moszny 

6) w preluksacji 

 
 
 
 
 
1) Gabinet USG                   
w Przychodni POZ NR 3 
Siedlce  ul. Mazurska 1, 
2) Pracownia USG               

ul Starowiejska 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 
pkt.: 
1) 24,00zł   
  
 
 2)-5-a-d)): 
przy 
spełnieniu 
wymagań 
kwalifikacyj
nych 
określonych 
w pkt.: 
1) 22,00 zł 
2) 20,00 zł  
 
5. e-f) 
25,00 zł. 
 
 
6) 13,00 zł 
 

3. Badanie USG 
ginekologiczne i 
ciąży 

1) Gabinet USG                   
w Przychodni POZ NR 3 
Siedlce  ul. Mazurska 1, 
2) Pracownia USG            

badanie 
USG 

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

 2) lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie 

Przy 
spełnieniu 
wymagań            
w pkt.:  
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    ul. Starowiejska 15 umiejętności wykonywania określonych badań 
ultrasonograficznych 

 

1) 22,00 zł 
2) 20,00 zł 

4. Badania 
ultrasonograficzne - 
Doppler duplex  
z kolorowym 
obrazowaniem 
przepływu: 
1) naczyń kończyn     

dolnych i/ lub naczyń 
kończyn górnych    

a) pacjentom lecznictwa 
ambulatoryjnego, 

b) pacjentom lecznictwa 
szpitalnego            

2) naczyń domózgowych 
a) pacjentom lecznictwa 

ambulatoryjnego, 
b )pacjentom  lecznictwa 

szpitalnego         
 

1) Gabinet USG w 
Przychodni POZ NR 3 
Siedlce ul. Mazurska 1

2) Pracownia USG  
    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 

 
 
 
 
 
 

 1a) 50,00 zł 
 1b) 50,00zł 
 
 
 
 
 
2a)50,00 zł 
2b)50,00zł 

5. Badania 
elektrokardiograficzne: 
1) próba wysiłkowa 

Pracownia Prób 
Wysiłkowych Siedlce                             
ul. Mazurska 1 

badanie lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub chorób 
wewnętrznych w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, 
lub lekarz specjalista chorób wewnętrznych posiadający 
odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu prób 
wysiłkowych (posiadający 2-letnie doświadczenie                        
w wykonywaniu prób wysiłkowych), a w przypadku badania 
dzieci- lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej 
lub lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii jednocześnie 
posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii albo 
lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub lekarz specjalista                
w dziedzinie pediatrii posiadający odpowiednie doświadczenie 
w wykonywaniu prób wysiłkowych dzieci ( posiadający 2-
letnie doświadczenie w wykonywaniu prób wysiłkowych 
dzieci) 

 
 
 
45,00 zł 
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6. radiologia  1) Pracownia 
Diagnostyki 
Obrazowej RTG, 
Siedlce, 

ul. Starowiejska 15 
2) Pracownia 

Diagnostyki 
Obrazowej RTG, 
Siedlce, 

ul. Formińskiego 14 

1) opis 
badania 
RTG 

2) opis 
badania 
TK 
 

3) lekarz  specjalista  w dziedzinie radiologii  lub 
radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej 

4) lekarz ze specjalizacją I0 w dziedzinie radiologii lub 
radiodiagnostyki lub rentgenodiagnostyki 

5) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii                    
i diagnostyki obrazowej 

 
 
1)12,00 zł 
2)40,00zl 
 

 
 
8) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne – badania endoskopowe przewodu pokarmowego: 

 
Lp. Zakres świadczeń/nazwa 

świadczenia 
Miejsce 
udzielania 
świadczeń 

Jednost
ka 
rozlicze
niowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową 
do oferty  

1. Badania endoskopowe 
przewodu pokarmowego: 
1) gastroskopia 

diagnostyczna z biopsją  
2) gastroskopia 

diagnostyczna 
3) kolonoskopia z 

polipektomią jednego lub 
więcej polipów o średnicy 
do 1 cm, za pomocą pętli 
diatermicznej 

4) kolonoskopia   
diagnostyczna 

5) kolonoskopia 
diagnostyczna z biopsją 

Pracownia 
Endoskopii 
Siedlce                    
ul. Starowiejska 15 

badanie  1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii 
2) lekarz specjalista chorób wewnętrznych lub chirurgii lub 

chirurgii ogólnej, lub pediatrii lub chirurgii onkologicznej, 
lub lekarz z I0 specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej 
lub chorób wewnętrznych posiadający udokumentowane 
potwierdzenie umiejętności wykonania określonych badań 
endoskopowych przewodu pokarmowego –z 
potwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania endoskopii 
wg systemu opracowanego przez konsultanta krajowego           
i PTG  lub  z potwierdzeniem zarządu PTG o złożeniu 
wniosku o przyznanie Dyplomu umiejętności PTG  

 
 

1) 72,00 zł 
 

2) 72,00 zł 
 

3) 400,00 zł 
 

 

4) 150,00 zł 
 
 

5) 150,00 zł 
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9) profilaktyczne programy zdrowotne: 
Lp. Nazwa zakresu 

świadczeń/nazwa 
świadczenia 

Miejsce udzielania 
świadczeń 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Wymagania kwalifikacyjne lekarza Maksymalna 
stawka za 
jednostkę  
rozliczeniową 
do oferty  

1 Program profilaktyki 
raka szyjki macicy  
- etap pogłębionej diagnostyki: 
1) kolposkopia; 
2) kolposkopia z celowanym 

pobraniem wycinków  

Poradnia 
Ginekologiczno – 
Położnicza                    
Siedlce                              
ul. Starowiejska 15               

 
 
badanie 

1) specjalista w dziedzinie położnictwa i 
ginekologii lub specjalista w dziedzinie 
ginekologii onkologicznej 

2) lekarz I0 specjalizacji w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii                           
z udokumentowanymi umiejętnościami 
w wykonywaniu badań 
kolposkopowych 

 
 
 
 
1) 26,00 zł 
2) 60,00 zł 

 
10) 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 
podstawowej opieki 
zdrowotnej                    
Siedlce                              

 
 

a) godzina 
b)  ryczałt 

(wizyty 
domowe) 

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) 120,00zł 
b) 1000,00 zł 

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

 

  
 a)    80,00zł 
b)1000,00 zł 



21 
 

2 Świadczenia w Nocnej                        
i Świątecznej Opiece 
Zdrowotnej 

Nocna i Świąteczna 
Opieka Zdrowotna 
Siedlce 
Ul. Starowiejska 15 

a) godzina 
b) 1 pacjent 

 lekarz posiadający  prawo wykonywania 
zawodu i specjalizację  

a): 
  1) 65,00zł 

w dni 
robocze 
1800-800 

dnia 
następnego 

2) 70,00zł 
w soboty, 
niedziele i 
święta 800-
800 dnia 
następnego 
z zastrzeże- 
niem pkt3) 

3) 91,00zł za 
święta: 
1.I;  1.V; 
3.V; 1.XI; 
25.XII; 
26.XII; 
31.XII 

b)  2 ,00zł 
 

     lekarz posiadający  prawo wykonywania 
zawodu 

a): 
  1) 60,00zł 

w dni 
robocze 
1800-800 

dnia 
następnego 

2) 65,00zł 
w soboty, 
niedziele i 
święta 800-
800 dnia 
następnego 
z zastrzeże- 
niem pkt3) 
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4) 84,50zł za 
święta: 
1.I;  1.V; 
3.V; 1.XI; 
25.XII; 
26.XII; 
31.XII 

b)  2 ,00zł 
 
2. przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki 

pielęgniarskiej w okresie od 1.07.2018r. do 30.06.2026r. w następujących rodzajach: świadczenia zdrowotne 
w Szpitalu SPZOZ  

    w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 w ramach całodobowej opieki medycznej w zakresie: 
Lp. Zakres świadczeń  Miejsce udzielania 

świadczeń 
Jednostka 
rozliczenio
wa 

Wymagania kwalifikacyjne pielęgniarki Maksymalna 
stawka za 
jednostkę 
rozliczeniową 

1. pielęgniarstwo 
operacyjne 

Blok Operacyjny 
Szpital Siedlce              
ul. Starowiejska 15 

godzina 
 

pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu, 
która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego lub ukończyła kurs 
kwalifikacyjny mający na celu uzyskanie 
specjalistycznych kwalifikacji do udzielania świadczeń 
zdrowotnych wchodzących w zakres tej dziedziny 
 

 
34,00zł 

Gotowość do 
realizacji świadczeń 
poza miejscem ich 
udzielania 

godzina  
17,00zł 

2. pielęgniarstwo 
anestezjologiczne 
i intensywna 
opieka 

Blok Operacyjny 
Szpital Siedlce               
ul. Starowiejska 15 

godzina pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu, 
która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
lub ukończyła kurs kwalifikacyjny mający na celu 
uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji do udzielania 
świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres tej 
dziedziny 

 
34,00zł 

Gotowość do 
realizacji świadczeń 
poza miejscem ich 
udzielania 

godzina  
17,00zł 

 
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. 
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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. 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. 


