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INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO 
PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA                                                         

Nr 42/2016 z dnia 15.11.2016r.  
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w SPZOZ w SIEDLCACH  

 
I. Niniejszym informuję, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w okresie 1.01.2017r – 31.12.2019r. przez osoby wykonujące zawód 
medyczny w ramach indywidualnej praktyki 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 tj.:  
a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
b) Oddział Chorób Zakaźnych, 
c) Oddział Kardiologiczny 
d) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą  jako 

ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne; 
2) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie kardiologii, 
3) badania diagnostyczne obrazowe:  

a) badania echokardiograficzne dorosłych, 
b) ultrasonografia: w pediatrii, jamy brzusznej, układu moczowego, moszny, 

gruczołu krokowego przez odbytnicze (transrektalne), 
4) ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- endoskopowe badania urologiczne: 
     a) cystoskopia diagnostyczna; 
    b) cystoskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego; 
    c) uretroskopia diagnostyczna; 
    d) uretroskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego; 
    e) endoskopowe usunięcie ciała obcego z pęcherza moczowego.  

II. Zostały unieważnione konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 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 Oddziale Neonatologicznym,  
2) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie neonatologii. 
 

Wykaz oferentów wybranych w poszczególnych zakresach świadczeń stanowi Załącznik 
do niniejszej informacji.   
 
Oferenci wymienieni w w/w Wykazie proszeni są o zgłoszenie się w dniu 
28.12.2016r. do Działu Kadr  i Płac  (pokój Nr 7) w celu zawarcia umowy na 
realizację świadczeń objętych konkursem na warunkach finansowych 
wskazanych przez oferentów za jednostkę rozliczeniową. 
 
Załącznik: 
Wykaz oferentów wybranych w postępowaniu konkursowym                                  DYREKTOR 
w poszczególnych zakresach świadczeń z dnia 12.12.2016r.                              Mirosław Leśkowicz 


