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Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 03.06.2019r. 

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 1.07.2019r. do 30.06.2022r.  
                                             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 
Wewnętrznych 
 
(nie dotyczy lekarzy 
mających aktualne 
umowy w danym 
Oddziale) 

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 
wewnętrznych 

          100,00 zł  
        a) 200,00 zł                   

dodatek za                     
1 transport 

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

chorób wewnętrznych 
3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób 

wewnętrznych 

  95,00 zł 
          a) 200,00 zł                   

dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00zł 
 
2. 

 
Oddział Chorób 
Zakaźnych 

godzina  
oraz  dodatkowo: 
a)opieka lekarska nad 

pacjentem podczas 
transportu 

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  
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b) porada  lekarska 
udzielona  1 
pacjentowi   w 
Ogólnej Izbie 
Przyjęć  

c) wynagrodzenie 
ryczałtowe za 
koordynowanie 
prac Zespołu ds. 
zakażeń 

 
 

c) 500,00zł 

  
 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   

 
3. 

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 
 
 

100,00 zł 
a) 200,00 zł         

dodatek za                     
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   
4.  

Oddział 
Anestezjologii i 
Intensywnej 
Terapii 

1)godzina przy 
zadeklarowanym 
limicie powyżej 100 
godz/mies. 
2) godzina przy 
zadeklaorowanym 
limicie do 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)100,00zł 
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   
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5. 

 
Oddział 
Psychiatryczny 

godzina 
oraz  dodatkowo 

porada  lekarska 
udzielona                        
1 pacjentowi                  
w Izbie Przyjęć 
Oddziału 
Psychiatrycznego 

 
 
1)lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii 

 
 

100,00 zł 
5,00zł 

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

95,00 zł 
5,00zł 

 
6. 

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  

c) wynagrodzenie 
ryczałtowe za 
prowadzenie 
edukacji kobiet w 
Szkole Rodzenia. 

1) punkt* 
2)świadczenie z 

katalogu świadczeń 
odrębnych – 
pobranie materiału 

3) świadczenia  
zabiegowe 

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

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

100,00 zł                          
a)  200,00 zł         
dodatek za                     
1 transport 

b) 5,00 zł) 
        c) 1000,00zł 

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

1) 0,64 zł 
2) 6,30 zł 
3) 100,00zł/godz. 
4) 50,00zł  za 1 

konsultację 
 

2) lekarz posiadający specjalizację IO  w dziedzinie 
ginekologii i położnictwa 

 3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
ginekologii i położnictwa 

95,00 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) 95,00 zł/godz. 
4) 50,00zł  za 1 
konsultację 

Uwagi: *  Realizacja świadczeń w Poradni Ginekologiczno-Położniczej  jako ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 
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    2) 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) 

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 

 
3) 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 
ogolna:  jamy 
brzusznej i przestrzeni 
zaotrzewnowej,  
węzłów chłonnych,  
tarczycy i przytarczyc, 
piersi, moszny. 

 
 
   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 

 
25,00zł 
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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. 


