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Warszawa, 18w
Sprawa

2017 r.

nr PL AON/KO/7 /2017
OGI,OSZENIE O KONI(URSIE
NA UDZIELANIE SWTNOCZNN ZINOWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepis6w art.26 ust3 i 4 ustawy z dn. I
o dzialalnoScileczniczej (Dz.U.22076 r. poz.l638 zpoLn. zm,) oraz ustawy z dn.21 .08.2004 r.oswl
zdrowotnej frnansowanych ze Srodk6w publicznych (DzJJ.22016 r. ,poz. 1793 zp62n. zm.).

Dyrektor Woj skowej Specj alis tycznej Przychodni Lekarskie j,,Sp ecLek"
PublicznegoZakladu Opieki ZdrowotnejwWarszawieprzy A1. Gen. A. Ch
,,Montera" 103, 00-910 Warszawa

.2011r.
opieki

ielnego
iela

zaprasza Oferent6w
do skladania ofelt i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzaj4cyrn zawarcie umowy na Swiadc
dr owotne wykonywan e p r zez lekar zy sp ecjalist6w w zakr.esie

z

:

. Ambulator)'jnej Opieki Specjalistycznej:
o specjalista alergologii dla dzieci
o specjalista chirurgii og6lnej
o specjalista urologii
o specjalistaendokrynologii
o specjalista diabetologii
o specjalista ginekologii i poloznictwa

i czas udzielania Swiadc zert oraz $ymagane od przyjm
zam6wienie kwalifikacje zawodowe okle6la zal. nr 7 do Szczeg6lowych Warunk6w Konkulsu Of
Formularz oferty.
OGOLNE WARUNKI KONKURSU

Szczeg6lovutJ zakres lwiadczen, miejsce

go

L. Umowa zostanie zawartal:.a czas okre6lony:
dla AOS - od 1.10.2017 r. do 30.06.2018 r.

2, Szczeg6lowe inf ormacj e:

Materiaty konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowej www.spzozaon.pl
Konkurs dotyczy zatrudnienia r,vykwalifikowanego personelu do udzielania 6wiadczefi zdrowotn
Udzielanie Swiadczef, zdrowotnych moZe odbywai sig pod warunkiem udzielania ich przez osoby
odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje , a takle w odpowiedniej formie organizacyjno-praw
Do konkursu mog4 przyst4pi( podmioty wykonuj4ce dzialalno1(lecznicz4w rozumieniu przepis6
o dzialalnoicileczniczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmioternleczniczym, ale uzyskaly f
uprawnienia do udzielania Swiadczefr zdrowotnych i udzielaj4 ich w ramach wykonywanej dziala

J4ce

gospoclarcze].

Dzialalno((leczniczalekarzy noLeby( wykonywana w formie jednoosobowej dzialalno6ci
jako:

1)
2)
3)

indywidualna praktyka lekarska
ind).widualna praktyka lekarska w miejscu wezwania,
indlwidualna specjalistyczna praktyka lekarska (inaczej specjalistyczna praktyka stacjonama posi

a

wlasny

gabinet)

4)

indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwania,
lekarska wyl4cznie w zakladzie podmiotu leczniczego na podstawie umowy
podmlotem,
indywidualna specjalistycznaprakryka lekarska wylqcznie w zaldadzie podmiotu leczniczego na
umowy z tym podmiotern.

5) indl'widualna praktyka
6)

w1e

Polradto dzialalnoicleczniczalekarzy moheby( wykonywana w formie sp6lki cywilnej, sp6lki j nej albo
sp6lki partnerskiej jako srupowa praktyka lekarska.
Aby lekarze mogli rozpocz4( dzialalno6(lecznicz4 w jakiejkolwiek formie wyLej wskazanych, mus
IC
niezbgdne przeslarrki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie rejestracyjnym (sa
du
zawodowego - okrggowarada lekarska wla6ciwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej).
to
vq,mogi te powinny by( zachowane przez caly okres prowadzenia dzialaho6 cileczniczej (chyba i stan
prawny ulegnie zmianie).
Lekarz wykonuj4cy dzialalno6i lecznicz4jako praktykg zawodow4 zobowi1zani s4 spelniad m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie zvstaw4z dnia 15 kwietnia 2077 r. o dzialalno6cileczniczej (Dz.U.
po2.1638 ze zm.) i odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:

str.

1

1) posiadai aktuahle

i pelne prawo wykonywania zawodu,

2) uzyska1 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,
3) zawrze( umowg ubezpieczenia odpowied zialnoicicywilnej,

Natomiast Iekarz wykonuj4cy dzialalno1(lecznicz4jako indywidualna specjalistyczna praktyk
zobowi4zany jest spelniai wszystkie wyLejwymienione wymogi, a dodatkowo poriudue rpecyatl
w dziedzinie rnedycyny odpowiadaj4cejrcdzajowi i zakresowi Swiadczefr objgtych niniejszym
postgpowaniem oraz pozostale wymogi okre5lone w art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2077 r.
o dzialalnodci leczniczei.

Szczeg6lowy zakles obowi4zkowego ubezpieczema odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu wyk
dzialalnofl(lecznicz4 za szkody bgd4ce nastgpstwem udzielania lwiadczeAzdrowotnych albo n
z prawem zaniechania udzielania fwiadczefzdrowotnych oraz minimaln4 sume gwarancyjn4 teg
ubezpieczenia okre6la rozporz4d,zenie Ministra Finans6w 222 grudnia2071 r.w slrawie obowi4
ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu wykonuj4ce go dzialalnol(leczniczq.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie tbezpieczenia nie dluzs zyrnniL12m

nego

wego

wynosi r6wnowarto 6( w zlolych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
tzeT'|,
kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty wykonuj4cego zialalno6(
Iecznicz4 w formie jednoosobowej dzialalno6ci gospod arczej jako indywidualna piaktyka
indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwan-tia, indywidualna ipeclaSst
aktyka
lekarska, indywrduaL:ra specjalistyczna praktyka lekarska v,rylqcznie w miejscu wezwania, ind
idualna
praktyka lekalska wyl4czniew zakladzie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z ty11 p miotem
lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyl4cznie w zaklad,zie podmiotu leczni
na podstawie umowy z tym podmiotem,
2)75000 euro w odniesieniu dojednego zdarzenraoraz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
rzefr,
kt6rych skutki s4 objgte urnow4 ubezpieczenia OC lekarz alub lekarza dentysty wykonuj4cego zialalno6(
Iecznicz4 w formie sp6lki cywilnej, sp6lki jawnej albo sp6lki partnerskiejjako grupowa prakty
lekarska.
JeLeli dany podrniot wykonuj4cy dzialalnol(lecznicz4wykonuje wigcej niz jeden rod.zaj dzialalnoi
leczniczei albo wykonuje dzialalno6(lecznicz4 w wigcej niZ jednej formie, wysoko6i minimalnej su
gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi r6wnowarto 6( najwyLszej minimalnej
gwarancyjnej okre6lonej dla wykonywanych rodzaj6w dzialalno6ci leczniczej albo form wlrkoi
dzia'l a lno5c i \ec zniczei
3. Miejsce udzielania

fwiadczef zdrowohrych: Wojskowa SpecjalistycznaPrzychodnia Lekarska
1.t,
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnei w Warszawie"
4. Udzielaj4cy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skladania ofert or
odwolania
konkursu na kazdym jego etapie, do dnia zawarcia umowy.
5' Oferty w formie pisemnej naleLy skladai, w sekletariacie (pok. 106 czynne w godz:2.30 15.00)
w Wojskowej SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnym ptblicznym Zak zte
Opieki Zdrowotnej w Warszawieprzy Al. Gen. A. Chru6ciela,,Montera" 703,00-910Warszawa
nieprzekraczalnyn terminie do dnia 27 wrzelnia201T r. do godz. 10:00.
6. otwarcie ofert nast4pi w pok. 117 narpigtrze w wojskowej specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej,,Speclek" Samodzielnym PublicznymZakladzre Opieki Zdrowotnej
w Warszawie przy Al. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera" 109,00-gT0Warszawaw dniu 27 wrzeilnia
o godz. 10:30.

7.
8.

Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.
Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert, a oglosze
poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszef w siedzibie Zamawiaj1cego oraz
rnternetowej www.spzoza

o n. p

I

9. W toku postgpowalria wykonawca moze zlozy( do komisji umotSzwowany protest w
robo czych

wynik6w
stronie

ie 7 dni

d dnia dokonania zaskar Lonej czynnodci.
10. Wykonawca bior4cy udzialw postgpowaniu moze wnie6i do dyr.ektora Wojskowej
Specjali
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdiowotnej w
rszawte
w telminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu postgpowania, odwolanie d.otycz4ce rczs ygnlgcla
o

postqrpowania.

11.

Protest

i

odwolanie nie przysluguj4 na wyb6r trybu postgpowar-ria, niedokonanie wybor

unieuzaznienie

str. 2

p

ostgp owania.

oferenta,

