Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2018 z dnia 12.07.2018r.
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 w okresie od 1.08.2018r. do 31.07.2021r.,
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 następujących rodzajach:
1) świadczenia zdrowotne w Szpitalu SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15
w ramach całodobowej opieki medycznej w oddziałach**:

Lp.

1.

Miejsce udzielania
świadczeń
Oddział
Neonatologiczny

Jednostka
rozliczeniowa

godzina
oraz dodatkowo:
a) za realizację
świadczeń w
Oddziale w soboty,
niedziele i święta
b) porada lekarska
udzielona
1 pacjentowi
w Ogólnej Izbie
Przyjęć

Wymagania kwalifikacyjne lekarza
1) lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii

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
5) lekarz ze specjalizacją I° w dziedzinie pediatrii

Maksymalna stawka
za jednostkę
rozliczeniową do
oferty
78,00 zł
a) 7,00zł
b) 5,00 zł

70,00 zł
a) 7,00zł
b) 5,00
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2.

godzina
Oddział Chorób
Zakaźnych

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)

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

70,00 zł
a) 200,00 zł
dodatek za
1 transport
b) 5,00 zł

65,00 zł
a) 200,00 zł
dodatek za
1 transport
b) 5,00 zł

Uwagi:
* 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.
2)

świadczenia zdrowotne w Hospicjum Stacjonarnym/Domowym

Lp. Miejsce udzielania
świadczeń

1.

Hospicjum
Stacjonarne/
Domowe

Jednostka
rozliczeniowa

Wymagania kwalifikacyjne lekarza

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej
2) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej
godzina
terapii, chorób wewnętrznych legitymujący się dokumentem
oraz dodatkowo
ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji
opieka lekarska
dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki
nad pacjentem
bólu, objawów somatycznych i psychicznych organizowanego
podczas
przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia
transportu
do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny
paliatywnej

Maksymalna
stawka za
jednostkę
rozliczeniową
do oferty

70,00 zł
200,00 zł dodatek za
1 transport
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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

3) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne:
Lp

Świadczenia w
zakresie:

Miejsce udzielania
świadczeń

Jednostka
rozliczeniowa

Wymagania kwalifikacyjne lekarza

Maksymalna
stawka za
jednostkę
rozliczeniową
do oferty

1.

neonatologii

Poradnia
Neonatologiczna
Siedlce,
ul. Starowiejska 15

punkt

1) lekarz specjalista w dziedzinie
neonatologii
2) lekarz ze specjalizacją I0
w dziedzinie pediatrii
3) lekarz w trakcie specjalizacji
w dziedzinie pediatrii

0,69 zł

0,65 zł
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4) świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
Lp.

Nazwa zakresu
świadczeń/nazwa
świadczenia

Miejsce udzielania
świadczeń

1.

Świadczenia w Nocnej
i Świątecznej Opiece
Zdrowotnej

Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Siedlce
ul. Starowiejska 15

Jednostka
rozliczeniowa

a) godzina
b) 1 pacjent

Wymagania kwalifikacyjne lekarza

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

Maksymalna
stawka za
jednostkę
rozliczeniową
do oferty
a):
1) 75,00zł
w dni
robocze
1800-800
dnia
następnego
2) 75,00zł
w soboty,
niedziele i
święta 800800 dnia
następnego
z zastrzeżeniem pkt3)
3) 95,00zł za
święta:
1.I; 1.V;
3.V; 1.XI;
25.XII;
26.XII;
31.XII
b) 2 ,00zł
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2. przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
pielęgniarskiej w następującym rodzaju: świadczenia pielęgniarskie w Oddziale Kardiologicznym w tym
w Pracowni Elektrofizjologii i Gabinetach Badań Diagnostycznych Szpitala SPZOZ w Siedlcach.
Lp.

Zakres świadczeń

1.

Świadczenia
pielęgniarskie

Miejsce udzielania
świadczeń

Jednostka
rozliczeniowa

Wymagania kwalifikacyjne pielęgniarki

Oddział
pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania
godzina
Kardiologiczny
zawodu
Szpital Siedlce
ul. Starowiejska 15
Poza stawką przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ze środków wynikających z § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU

Maksymalna
stawka za
jednostkę
rozliczeniową
32,00zł*

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.
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.
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