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OGI,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWIIPCZEN ZDROWOTNYCH

DYREKTORWojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie

z siedzib4w 00-910 Warszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera" 103

zapraszaOferent6w

do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofertpoprzedzaj4cyrnzawarcie umowy
na lwiadszenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie:
badafi diagnostycznych - opis zdjgi RTG
Szczeg6lowy zakres fwiadczert' miejsce i czas udzielania Swiadczefi oraz wymagane
od przyjrnujAcego zam6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal4cznik nr 1 do Szczeg6lowych
Warunk6w Konkursu Ofert - Formularz oferty.

OGoLNE WARUNKI KONKURSU

L. Umowa zostanie zawarta na czas okre6lony od dnia podpisania do 31..12.2018 t.
2. Szczeg6lowe inf ormacj e:

Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie interrtetowejwww.spzozaon.pl
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania 6wiadczef
zdrowotnych.
Udzielanie Swiadczefi zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udzielania ich przez osoby
maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, atakLe w odpowiedniejformie organizacyjno-
prawnej.
Do konkursu mog4 przyst4pi1 podmioty wykonuj4ce dzialalnol(leczticz4w rozumieniu
przepis6w o dzialal:ro(cileczniczej onz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmiotem leczniczym,
ale uzyskaly fachowe uprawnienia do udzielania 6wiadczehzdrowotnych iu.dzielaj4ich w ramach
wykony;wanej dzialalno6ci gospod arczej.
Dzialalno61leczniczalekarzy rnoLe byi wykonywana w formie jednoosobowej dzialalno6ci
gospodalczej jako:

1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada wlasny gabinet)
2) indywidualna praktyka lekarska wylqcznie w miejscu wezwania,
3)indywidualna praktyka lekarska wylqczniew zakladzie podmiotuleczniczego

na podstawie umowy zrym zakladem.

Ponadto dzialalno((leczniczalekarzy moze byi wykonywana w formie sp6lki c;rwilnej, sp6lki
jawnej afbo sp6tki partnerskiej jako grupowa praktvka lekarska.
Abyleka ze mogli rozpocz4( dziatalno1(lecznicz4w jakiejkolwiek formiewyhej wskazanych,
rrrusz4 spelnii niezbgdne przestanki formaL:re do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samorz4du zawodowego - okrggowa rada lekarska wla6ciwa dla miejsca
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny by( zachowarre przez caly okres
prowadzenia dzialalno1cileczniczej (chyba, ze stan prawny ulegnie zmianie).

Lekarz wykonuj4cy dzialalno((lecznicz4jako praktykg zawodow4zobowi4zanis4 spelnia6 m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustaw1 z dnia 15 kwietnia 201L r. o dzialalnolcileczticzej (Dz. U.
z 201,6 r., poz.1,638 ze zrn,) i odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:

L) posiadai aktualne i petne prawo wykonywaniazawodu,
2) uzyskaC wpis do Centralnej Ewidencji i lnformacji o DziaLalno6ci Gospo darczej,
3) zaw r ve( umowg ub ezpieczenia o dp owie dzialno6ci cywilnej,
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Natomiast Lekarz wykonuj4cy dzialalnoi1lecznicz4jako indywidualna specjalistyczna praktyka
lekarska zobowi4zany jest spelnia6 wszystkie wyLej wymienione wymogi, a dodatkowo posiadai
specjalizacjgw dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rodzajowii zakresowiSwiadczertobjgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostaLe wymogi okre6lone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011. r.
o dzialal:ro6ci leczniczej.
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnejpodmiotu
wykonuj4cego dzialalnoSi lecznicz4za szkody bgd4ce nastgpstwem udzielania lwiadczef'
zdrowotnych albo niezgodnego zprawem zaniechania udzielania Swiadczenzdrowotnych oraz
minimaln4 sumg gwarancyjn4 tego ubezpieczenia okreSla rczporz4dzenie MinistraEinans6w 222
grudnia 2011, r. w sprawie obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedziaL:ro6ci cywilnej podmiotu
wykonuj 4c e go dziaLalno 6 C le c znicz4.
Minimalrra suma gwarancyjna ubezpieczeniaOC, w okresie u,bezpieczenia nie dluLszyrnfi|l2
miesigcyr wynosi r6wnowarto6i w zlotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzeria onz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich

zdarzeh, kt6rych skutki s4 objgte umowA ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6dlecznicz4w formie jednoosobowej dziaLalno6ci gospodarczej jako
indyw-iduaLea praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu
wezwartia, indywidualna specjalistycznapraktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyl4czrie
w zakladzie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z rympodmiotem lub indywidualna
specjalistycznapraktyka lekarska wyl4czniew zakladzie podmiotu Teczniczego na podstawie
umolVy z ryrnpodrniotem;

2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzeria oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzB(r, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC lekarua lub lekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6d lecznicz4w formie sp61ki cywilnej, sp6lki jawnejalbo sp6iki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

JeLeli dany podmiot wykonuj4cy dzialalno6d lecznicz4 wykonuje wigcej niz jeden rodzaj
dziaLalnoicileczticzej albo wykonuje dziatalno66 lecznicz4w wigcej niz jednej formie, wysoko6i
minimalr:rej sumy gwarancyjnejubezpieczeniaOC tego podmiotu stanowi r6wnowarto11najwyLszej
minimalirej sumy gwarancyjnej okreSlonej dla wykonywanych rodzaj6w dziaLalno(;cileczriczej albo
form wykonywanej dzialalno6ci leczniczej.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwiefiia 2011, r. o dziatalno6ci leczniczej
(Dz. U. 22016 r.,poz.L638 ze zrn.) w skr6cie u.d.l.

3. Miejsce udzielania (;wiadczeizdrowotnych:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
na terenie dzielnicy Warczawa Rembert6w naLel4ca do Zarnawiaj4cego.

4.Udzie\aj4cy zam6wietia zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skladania ofert
oraz odwolania konkursu na kaLdyrnjego etapie do dnia zawarcia umo\ ry.

5. Oferty w formie pisemnej naIe|y skladai w sekretariacie - pok, 1.06 (czynrre: poniedzialek -pi4tek
w godz.7.30-15.00)Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,SpecLek"
Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy A1. Gen. A.
Chrudciela "Montera" L03 w nieprzekraczalnyrnterminie do dnia 08.08.201,7 r, do god2.10.00.

6. Otwarcie ofert nast4pi w pok. 117 na I pigtrze w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej 

"Speclek" Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej
w Warszawie przy A1. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera" 103, w dniu 08.08.2017 r. o god2,10.30.

7. Termin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.
8. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 5 dni ocl dnia otwarcia ofert, a ogloszenie

wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszefl w siedzibie Zamawiaj4cego oraz
na stronie internetowej www.spzozaon.pl
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9. W tol1u postgpowania wykonawca moze zlozyc do komisji umotywowany protest w terminie
7 dni foboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynno6ci.

L0. owaniu moze wnie66 do dyrektora Wojskowej
ej ,,Speclek" Samodzielnego Publicznego ZakLadu Opieki
e7 dri od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu postgpowania,

o dw o fianie doty cz4ce rc zstr zy gni gc ia p o s tgp owania.
LL. Protest i odwolanie nie przystuguj4na wyb6r trybu postgpowania, niedokonanie wyboru

oferenta, uniewaznienie postgpowania.


