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WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OBJĘTYCH POSTĘPOWANIEM KONKURSOWYM 

1. Umowa na świadczenia zdrowotne obejmować będzie szacunkową liczbę badań. 

2. Termin wykonania badania: 1 doba od zgłoszenia, bądź niezwłocznie w sytuacjach, których wymagają tego względy medyczne. Świadczenia będą 

wykonywane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
 

Lp. Rodzaj badania JM 

Orientacyj

na ilość 

badań na 

12 miesięcy 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto 

w okresie 12 

miesięcy 

VAT (%) 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto w okresie 

12 miesięcy 

1 

rezonans 
magnetyczny (2 
okolice inne niż 

kręg.) 
 

ilość 16                      zł  zw.                  zł                                zł 

2 

rezonans 
magnetyczny 

(głowa bez 
kontrastu) 

 

ilość 15                       zł  zw.                  zł     zł 

3 

rezonans 
magnetyczny 

(głowa z 
kontrastem) 

 

ilość 18                      zł  zw.                 zł     zł 

4 

rezonans 
magnetyczny 

(jama brzuszna 
bez kontrastu) 

ilość 2                      zł  zw.                  zł     zł 
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5 

rezonans 
magnetyczny 

(jama brzuszna z 
kontrastem) 

 

ilość 9                       zł  zw.                  zł  
 

                                     zł 

6 

rezonans 
magnetyczny 

(kręg. 2 odc. bez 
kontrastu) 

 

ilość 7                       zł  zw.                  zł  -   zł 

7 

rezonans 
magnetyczny 

(kręg.lędź. bez 
kontrastu) 

 

ilość 16                    -   zł  zw.               -   zł  -   zł 

8 

rezonans 
magnetyczny 
(kręg.lędź. z 
kontrastem) 

 

ilość 2                    -   zł  zw.               -   zł  -   zł 

9 

rezonans 
magnetyczny 

(kręg.piers. bez 
kontrastu) 

 

ilość 1  - zł zw.               -   zł -   zł 

10 

rezonans 
magnetyczny 
(kręg.piers. z 
kontrastem) 

 

ilość 2  zł zw. zł  

11 

rezonans 
magnetyczny 
(kręg.szyj. z 
kontrastem) 

 

ilość 1  zł zw. zł zł 
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12 

rezonans 
magnetyczny 

(kręg.szyjny bez 
kontrastu) 

 

ilość 3  zł zw. zł zł 

13 

rezonans 
magnetyczny 

(miednica mała z 
kontrastem) 

 

ilość 41  zł zw. zł zł 

14 

rezonans 
magnetyczny (MR 
głowy + ANGIO) 

 

ilość 3  zł zw. zł zł 

15 

rezonans 
magnetyczny 
(oczodoły bez 

kontrastu) 
 

ilość 1  zł zw. zł zł 

16 

rezonans 
magnetyczny 
(oczodoły z 
kontrastem) 

 

ilość 23  zł zw. zł zł 

17 

rezonans 
magnetyczny 

(piersi z 
kontrastem) 

 

ilość 3  zł zw. zł zł 

18 

rezonans 
magnetyczny 
(przysadka z 
kontrastem) 

 

ilość 2  zł zw. zł zł 

19 
rezonans 

magnetyczny 
ilość 1  zł zw. zł zł 
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(serce bez 
kontrastu) 

 

20 

rezonans 
magnetyczny 

(staw biodrowy 
bez kontrastu) 

 

ilość 1  zł zw. zł zł 

21 

rezonans 
magnetyczny 

(staw kolanowy 
bez kontrastu) 

 

ilość 2  zł zw. zł zł 

22 

rezonans 
magnetyczny 

(staw krzyżowo-
biodrowy z 

kontrastem) 
 

ilość 1  zł zw. zł zł 

23 

rezonans 
magnetyczny 

(staw ramienny 
bez kontrastu) 

 

ilość 1  zł zw. zł zł  

24 

rezonans 
magnetyczny 

(szyja z 
kontrastem) 

 

ilość 1  zł zw. zł zł 

25 

rezonans 
magnetyczny 3  

okolic 
anatomicznych 

ilość   zł zw. zł zł 

26 

rezonans 
magnetyczny 3 

okolic 

ilość   zł zw. zł zł 
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anatomicznych + 
kontrast 

27 

rezonans 3 
odcinków 

kręgosłupa 

ilość   zł zw. zł zł 

28 

rezonans 3 
odcinków 

kręgosłupa + 
kontrast 

ilość   zł zw. zł zł 

x Ogółem wartość x X x                 -   zł  zw. x -   zł 

 

*Uwaga: nie wymienione powyżej rodzaje badań, a wynikające ze świadczeń gwarantowanych mogą być wykonywane po uzgodnieniu Stron 
umowy.  




