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OGLOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWTANCZEN ZDROWOTNYCH

DYREKTOR Woj skowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej,,Speclek" Samodzielny
Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotnej w Warszawie

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

z4plasze_Qf erent6w
do skladania ofert i uczestnictr,va w konkursie ofert poprzedzaj}cyrn zawarcie umowy
na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie

. Podstawowej Opieki Zdrowotnei dla dzieci
Lekarz specjalista pediatrii, medycyny rodzinnej lub lekarz ze specjalizacjEll stopnia
z pediatrii lub medycyny rodzinnej lub w trakcie specjalizac ji zpediatrii lub medycyny
rodzinnej

Szczeg6Lowy zakres Swiadczen, miejsce i czas udzielania lwiadczen oraz wyrnagane od
przyjmuj4cego zarn6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal.nr l doSzczeg6lowych Warunk6w
Konkulsu Ofert - Formularz ofertv.

J

OGOLNE WAITUNKI KONKURSU

1. Umowa zostanie zawartar.a czas okre6lony:
- w zaklesie Podstawowej Opieki Zdrowolnej od L marca 2018 r, do 31.12,2018 r"
2. Szczeg6lowe inf ormac j e :

Materialy konkursowe udostgpnione sA na stronie internetowejwww.spzozaon.pl
Konkurs dotyczy zatludnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania Swiadczeri
zdrowotnych.
Udzielanie Swiadczeri zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udzielania ich przez osoby
maj4ce odpowiednie plawem okre6lone kwalifikacje, atakle w odpowiedniej formie organizacyjno-
prawnej.
Do konkursu mog4 przyst4pi( podmioty wykonuj4ce dzialalno(;( Lecznicz4 w rozurnieniu
plzepis6w o dziaLalno6ci leczniczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmiotem leczniczyrn,
a1e nzyskaly fachowe uprawnienia do udzielania 6wiadczeit zdrowohrych i udzielaj4 ich w ramach
wykonywanej dzialalno6ci gospo dar czej.
Dzialalno1(leczniczalekaruy moze byi wykonywana w folmie jednoosob owel dzialalno6ci
gospodarczej jako:

1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada wlasny gabinet)
2) indywidualna plaktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwania,
3) indywidualna praktyka lekarska wylqcznie w zakNadzie podmiotu leczniczego

na podstawie umowy z tyn podmiotem"

Ponadto dziatalno((Ieczniczalekarzy moze byi wykonywana w formie sp6lki cywilnej, sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.
Aby lekarze mogli rozpocz1( dziatalnol(lecznicz4w jakiejkolwiek formiewyiej wskazanych, musi
spelnid niezbgdne plzeslanki formah:re do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samolz1du zawodowego - okrggowa lada lekarska wla6ciwa dla miejsca
wykonywania praktyki zawodowej), Ponadto wymogi te powinny by( zachowaneprzez caly okres
prowadzenia dziaLalno1cileczniczej (chyba ze stan prawny ulegnie zmianie).

Lekarz wykonuj4cy dzialalnol(lecznicz4 jako praktykg zawodow1 zobowi4zani s4 spehria6 m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie zustaw4z dnia 15 kwietnia 201\r. o dzialalno6ci leczniczej (Dz, U.
22018 t./ poz.160 ze zrn.) i odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:
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1) posiadai aktualle i pelne prawo wykonywania zawodu,
2) tzyska( wpis do Centlalnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospo darczej,
3) zaw r ze( umowe ub ezpieczenia o dp owiedzialno6ci cywilnej.

Natomiast lekarz wykonuj4cy dzialalnoS1lecznicz4 jako indywiduaLra specjalistycznapraktyka
lekarska zobowi1zany jest spelnia6 wszystkie wyzej wymienione wymogi, a dodatkowo posiada6
specjalizacjg w dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rodzajowi i zakresowi Swiadczefl objgtych
niniejszym postgpowaniem olaz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2017 r.
o dziaLalno 6 ci leczniczej.
Szczeg6lowy zakres obowiqzkowego ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywiLrejpodmiotu
wykonuj4cego dzialalno5i leczniczq za szkody bgdqce nastgpstwem udzielania Swiadczeri
zdrowotnych albo niezgodnego zptawem zaniechania udzielania Swiadczenzdrowotnych oraz
minimalrr4 sumg gwarancyjn4 tego ubezpieczenia okle6la rozporz4dzerie Ministra Finans6w 222
grudnia 2011. r. w sprawie obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedziah'ro6ci cywilnejpodmiotu
wykonuj 4c e go dzialalno 6 ( Iecznic 24.

Minimalrra suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dtuLszymnlLl,2
miesigcy, wynosi r6wnowarto66 w zlolych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdatzerua otaz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich

zdarzeit, kt6r'ych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC lekarzalublekarza dentysty
wykonujqcego dzialalno6i lecznicz4w formie jednoosobowej dzialalno6ci gospodarczej jako
indywidualna p r aktyka lekalska, indywidualna plaktyka lekarska wyL1cznie w miej s cu
wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska wyt4cznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyL4czriew
przedsigbiorstwie podmiotu leczriczego na podstawie umowy zrynpodmiotem lub
indywiduaLea specjalistyczna praktyka lekalska wyl4cznie w przedsigbiorstwie podmiotu
Ieczniczego na podstawie umowy z ryrn podmiotem,

2) 75 000 euro w odniesieniu do jeclnego zdarzenia oraz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzert, kt6rych skutki s4 objgte umowA ubezpieczenia OC Iekarzahtblekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6dlecznicz4w formie sp61ki cywilnej, sp6lki jawnejalbo sp6lki
paltnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

JeLeli dany podrniot wykonuj4cy dziatalno6i lecznicz4 wykonuje wigcejniz jeden rodzaj
dziatalno6cileczniczej albo wykonuje dzialalno6(Iecznicz4 w wigcejniz jednej for.mie, wysokosi
minimalrrej sumy gwalancyjnejubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi r6wnowarto|(najwyLszel
minimaLrej sumy gr,r,arancyjnej okre6lonej dla wykonywanych rodzaj6w dziatalnoici leczniczej albo
f olnr wykonywanej dzialalnoSc i leczniczej.

Konkurs plowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno6ci leczniczel
(Dz" U. 22018 r./ poz.'160 ze zrn.) w skr6cie u.d.l.

3. Miejsce udzielania (;wiadczehzdrowotnych:Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska ,,Speclek" Samodzietny PublicznyZaklad Opieki Zdrowotnei w Warszawie
na terenie dzieinicy warszawa Rembert6w nalel}ca do zarnawiaj4cego.

4. Udzielaj4cy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do plzesunigcia terminu skladania ofert oraz
odwolania konkulsu na kazdym jego etapie, do dnia zawarciaumowy.

5. Oferty w formie pisemnej naleLy skladai, w sekretaliacie - pok. 106 (czynne: poniedzialek -pi4tek
w godz.7.30-15.00) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotne j w Warszawie przy A1. Gen. A. Chrusciela

"Montera"103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia t9.02.2018 r, do god2.10.00.
6. Otwarcie ofelt nast4pi w pok, 717 na I pigtlze w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej

Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie przy Al. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera 1,03, w dniu 19,02,2018 r. o god2.10.30.

7. f'ermin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.
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8. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert, a ogtoszenie
wynik6w poptzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszeri w siedzibie Zarnawiajqcego otaz
na stronie internetowej www.spzozaon.pl

9. W toku postgpowania wykonawca moLe zLoLyC do komisji umotywowany protest w terminie 7
dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynno6ci.

10. Wykonawcabior4cy adziaL w postgpowaniu moze wnieSi do dyrektora Wojskowej
SpecjalistycznejPruychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Public zrrego ZakLadu Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, w terminie7 dru od dnia ogtoszenia o rozstrzygnigciu postgpowania,
o dwotanie doty cz4ce r o zstr zy gni gc ia p o s tgp owania.

LL. Protest i odwolanie nie przyslugjqna wyb6r trybu postgpowania, niedokonanie wyboru
oferenta, uniewaznienie postgpowania.
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