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OGT,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWTANCZEN ZDROWOTNYCH

DYREKTOR Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,speclek" Samodqielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie

z siedzib4w 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera" L03

Zaptasza Oferent6w
do skladania rrfert i uczestnictwa w konkursie ofert poprz edzaj4cyrn zawarcie umowy
na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie

. Podst:rwowejtQpieki Zdrowotnej dla dzieci
- Lekar z sp ecj ali sta p e diatrii, me dycyny ro dzinnej

Szczeg6towy zakles 6wiadczei't, miejsce iczas udzielania Swiadczefi otazwymagane od
ptzyjrnuj4cego zarn6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal. nr 1 do Szczeg6towych Whrunk6w
Konkursu Ofert - Folmulalz oferty.

OGOLNE WARUNKI KONKURSU

1. Umowa zostanie zawarta na czas okr.e6lony:
- w zakresie Podstawowej Opieki Zdlowotnej od I stycznia 2018 r. do 31.L2.2018 r.
2. Szczeg6lovre inf ormacj e:

Matelialy kon.kursowe udostgpnione s4 na stroni r internetowejwvrrw.spzozaon.pl
Vczy zatludnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania 6wiadczefi

riad.czenzdlowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udzielania irt-, prilL."osoby
riednie prawem okre6lone kwalifikacje, a

Prawnel.
Do konkursrL mog4 ptzyst4pi( podmioty w
przepis6w o dzialalno6ci leczniczej oraz osoby
ale uzyskaly lachowe uplawnienia do udzielania
wykonywanej dziaLalno6ci gospo d ar czej,
Dzialalnol(Ieczniczalekarzy rroLe by6 wykonywana w formie jednoosob owej dzialalno6ci
gospodarczej jako:

1) indywidualna praktyka lekarska (inaczejpraktyka stacjonarna - posiada wlasny gabinet)
2) rndywidualna praktyka lekarska wylEcznie w miejscu wezwania, '

3) indywidualna praktyka lekarska wylEcznie
na podstawie umowy z tyr.rr poclmiotem.

Pona dto dzial alno S 6 7ec znic za lekar zy no 2e by (
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako
Aby le kalz e nro gli r o zp o cz4( dzialalno 6( Iecznicz
spetni6 niezbgdne przeslanki formalne do rejestra
rej e stracyj nyrn (samor zEdw zaw odowe go - okrgg
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wy
p r ow a dz eni a dziatalno 6 ct le czniczej (cl-ryba ze s ta

Lekar z wykonuj 4c y dzialalno S( Iecznicz4j ako pr.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustaw4 z dnia15
z 2076 r., poz,7638 ze zn.) i odpowiecinio do wy

1) posiadai a,ktualne i petne prawo wykonywani
2) uzyska( w'pis do Cenh'alnej Ewidencji i Infolmacji oDziaLaIno6ci Gospo datczej,
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a/ Dr\ru vv J LE) vyylruErrrullc wyrrru lll a crocrafKowo l?oslaoac
specjalizacjg'w dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rodzajowi i zaictesowi Swiadczen objgrych
niniejszym postgpowaniem olaz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dniars kwietni! )On t.
o dziatalrro Sct Ieczniczej.
Szczeg6lowy zakr es obowi4zkowego ubezpiecze
wykonuj4cego dziaLalno6i lecznicz4 za szkody b
zdrowotnych albo niezgodne go z ptawem zanie
minimaln4 sume gwalancyjn4 tego ubezpieczeni
grudnia 2017 r' w sprawie obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiofu
wykonuj4c e go dzialalno6i leczniczq,
Minimalna sttma gwarancyjna ubezpieczeniaOC,w okresie ubezpieczenia nie dlu1szvrn*Zn
miesigcy, wyrrosi r6wnowalto6i w zlotych:mleslgcy/ wyrrosi r6wnowalto6i w zlotych:
1) 75 000 eul'o w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz350 000 euro w odniesieniu do ws[vstkich

zdarzen, kt6rych skutki s4 objgte umow4 tbezpieczenia OC lekarzalub lekar.za denrys#
wykonuj4cego dzialalno6i lecznicz4w folrnie jednoosobowej dzialalno6ci gospodarczeljiako
indywiduaLlna plaktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyL4criie* 

^iu;r.Jl'wezwania, indywidualna specjalistycznaplaktyka lekarska, indywidualna specjalistycli-ru
praktyka lt:karska wyl4cznie w miejscu wezwa ia, indywidualna praktyka tekarst<a wl]4cznie *

Natomiast lekarz wykonuj4cy dzialalno(;(Iecznicz4jako indywidualna specjalistyczna ptaktyka
lekarska zob<>wi4zany jest spetniai wszystkie wy2ejwymrenione wymo i, a ctodait<o*o ioriuauc

przedsigbirrrstwie podrniotu leczniczego na podstawie umowy zryrnpodmiotem lub
indywidua,lna specjalistyczna praktyka lekarska wyL4czniew przedsigbiorstwie podn

3) zaw r ze( 
'rmo\A/ 

g ub ezp iecz enia o dp owie dzialno sci cywir'e j.

3. Miejsce udzielania Swiadczeri zdlowotnych: Wojskowa Specjalistyczna przychodnia
Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdiowotnej w Warszawi
na terenie clzieJnicy warszawa Rembert6w naIeL4ca do Zarnawiaj4cego.

4. Udzid'aiqcy' zarn6wienia zastlzega sobie prawo do przesunigcia teiminu skladania
odwolania konkursu na kazdym jego etapie, do dnia iawarciaumowy.

5. Oferty w formie pisemnej naleLy sklada6, w sekletariacie - pok. 106 (clynne: poniedzia
w godz' 7'30-15.00) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,SpecLek,,
samodzielrry Publiczny zaldad opieki Zdrowotnej w warszawie przy AI. Gen. A.
"Montera"103 w nieplzekraczarnyrrrr ter.minie do dnia 19,12.2012 r. d,o god2.10.00.

8. Rozstlzygnigcie konkulsu nastapi w terminie do 5 dni ocl dnia otwarcia ofert, a
wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy oghoszefr w siedzibi e Zamawiai
na stronie intelnefowej www.spzozaon.pl

str.2

leczniczego na podstawie umowy z rympodmiotem,
2) 75 000 eu1'o w odniesieniu do jednego zdarzeria oraz 350 000 euro w odniesieniu do w

zdurzeft, kt-6rych skutki s4 objgte umowA ubezpieczenia OC lekarzalublekavadentysl
wykonuj4cego dziaLalnoSi ieczniczqw folmie sp6lki cywilnej, sp6lki jawnejalbo spOiki
p artnerskiel j ako grup owa praktyka lekar.ska,

Jezeli dany podmrot wykonuj4cy dziatalno6i lecznicz4 wykonuje wigcejniz jeden rodzaj
dzialalrro6ctlerczriczej albo wykonuje dzialalno6dleczniczqw wigcej niLiednejfor.mie, w
minimalnej su.my gwarancyjnej ubezpieczeniaOC tego podmiotu stanowi r6wnowarto6i twvzszel
minimalnejsumy gwarancyjnej okre6lonej dla wykonywanychrcdzaj6w dzialalno6ci
form wykony'wanej dzialalno6c i leczriczej.

czej albo

Konkurs p.rowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietni a 2017 r. o dzialalnosci
(Dz. U, z 2076 r., poz. 1638 ze zrn.) w skr'6cie u.d.l.

osc

el

6. Otwarcie ofr:r't nast4pi w pok. 777 na I pigh'ze w siedzibie Wojskowej 5pecjalis tycznej
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samo lzielny Publiczny Z,akladopieki Zdrowotne
w Warszawie przy A1. Gen. A. Chlu6ciela ,,Montera1.03, w dniu 1g.Lr.2OI7 r. o godz.l

7. Telmin zwizyzania ofertE wynosi 30 dni od dnia uptywu terrninu do skladania ofert.

ert oraz
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9. W toku postgpowania wykonawca moLe zto2y( do komisji umotywowany protest w
dni roboczych od dnia dokonaniazaskarzonej czynnolci.

10. Wykonawca bior4cy udzialw postgpowaniu moze wnieSi do dyrektora Wojskowej
SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Public znego Zaldad,
Zdrowotnei w Warszawie, w terminie7 dnt od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu
o dwolanie doty cz1ce rc zstr zy gnigcia p ostgp owania.

1.1. Protest i odwolanie nie plzyshuguj4nawyb6r trybu postgpowania, niedokonanie w
oferenta, uniewaznienie postgpowania,
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