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OGI,OSZENIE O I(ONKURSIE
NA UDZIEI-ANIE SWTNPCZEN ZDROWOTNYCH

DYREKTOR Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny
Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
z siedzib4w 00-910 Warszawa, A1. Gen. A" ChruSciela ,,Montera" 103
zapraszaO_felent6w
do skladania ofelt i uczestnictwa w konkulsie ofelt poprz edzaj4cyrn zawarcie umowy
na lwiadczenia zdrowotne wykonywane ptzezlekarzy w zaklesie
. Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci
Lelcarz specjalista pediatrii, medycyny rodzinnej lub lekarz ze specjalizacj4Il stopnia
z pediatrii lub medycyny rodzinnej lub w t'rakcie specjalizac ji z pediatrii lub medycyny

rodzinnej
Szczeg6lowy zakres 6wradczef,. miejsce i czas rdzielania Swiadczefl orazwyrnagane od
przyjmuj4cego zanr6wienie kwalifikacje zawodowe okleSla zal. nr 1 do Szczeg6lowych Warunk6w
Konkursu Ofert - Folmulalz ofelW.

OGOI,NE WARUNKI KONKURSU

1.
-

IJmowa zostanie zawarta na czas okre6lony:

w zaklesie Podstawowej Opieki ZdrowoLnej od 1 marca

2. Szczeg6lowe inf ormac

j

2018

r. do

31.12.2O18 r.

e:

Materialy konkulsowe udostgpnione s4 na stronie internetowejwww.spzozaon.pl

Konkuls do$czy zatludnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania

6wiadczeri
zdrowotnych.
Udzielanie lwiadczen zdrowotnych moze odbywa6 sig pod warunkiem udzielania ich ptzez osoby
maj4ce odpowiednie prawem okre5lone kwalifikacje, atakLe w odpowiedniej formie organizacyjnoprawnej.
Do konkursu mog4 ptzyst4pi( podmioty wykonuj4ce dzialalno(;C lecznicz4 w rozumieniu
plzepis6w o dzialalno6ci leczniczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie sq podrniotem leczniczyfn,
ale uzyskaly fachowe uplawnienia do udzielania Swiadczeir zdrowotnych i udzielaj4 ich w ramach
wykonywa nej dzialalno6 ci go sp o d arczej.
Dzialalrro6(leczniczalekarzy moze byi wykonywana w folmie jednoosob owej dzialalno6ci
gospodarczej jako:
1) indywidualna plaktyka lekalska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada wlasny gabinet)
2) indywidualna plaktyka lekalska wyl1cznie w miejscu wezwania,
3) indywidualna plaktyka lekalska wyl.qczniew zakladzie podmiotuleczniczego
na podstawie umowy zrynpodmiotem.
Ponadto dziaLalnol(Ieczntczalekarzy moze byi wykonywana w formie sp6lki cywilnej, sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako grupowa prakt]'ka lekarska.
Aby lekalze mogli rozpocz4( dzialalnol(Lecznicz4w jakiejkolwiek folmiewy|ejwskazanych, musr
spelni6 niezbgdne przeslanki formabre do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samolz4du zawodowego - oklggowa lada lekarska wia6ciwa dla miejsca
wykonywania plaktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny by( zachowarle przez caty okles
plowadzenia dzialalnoSctleczniczej (chyba ze stan prawny ulegnie zrnianie).
T'ekarz wykonuj4cy dzialalnol(Iecznicz4jako praktykg zawodow4 zobowi4zani s4 spehriai m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z rtstaw1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno Scileczriczej (Dz. U.
z 2018 r., poz.1,60 ze zrn.) i odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:
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1) posiadai aktualne

i pelne prawo wykonywania zawodu,

2) uzyska( wpis do Centlalnej Ewidencji i In{ormacji o Dzialallo6ci Gospo darczel,
3) zaw r ze( umow g ub ezpieczenia o dp owie dzialno Sci cywil:eej.

Natomiast lekatz wykonuj4cy dzialalnoi(Iecznicz1jako indywidualna specjalistyc zna praktyka
lekarska zobowi4zany jest spelniai wszystkie wyiej wymienione wymogl, a dodatkowo posiadai
specjal;izacjg w dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej lodzajowi i zaklesowi Swiadczerl objgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2071r.
o dzia I alrro lci leczniczej.
Szczeg6lowy zakles obowiEzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywih"rejpodmiotu
wykonuj4cego dzialalno66 leczniczE za szkody bgdEce nastgpstwem udzielania Swiadczeri
zdlowotnych albo niezgodne go z ptawem zaniechania udzielania Swiadc zert zdrowotnych oraz
minimalrr4 sume gwalancyjnA tego wbezpieczenia okre6la rozporz4dzenie MinistraFinans6w 222
grudnia 2011r. w splawie obowi4zkowego tbezpteczenia odpowiedzialno6ci cywiLrejpodmiotu
wykorrnj4c ego dzialalno1( Iecznicz4.
Minimalrra suma gwalancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dlu2szymni212
miesigcy, wynosi r'6wnowarto56 w zlotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia olaz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zclarzeA, kt6r'ych skutki s4 objglie umow4 ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6i lecznicz4w formie jednoosobowej dzialalno6ci gosp odarczej jako
indywidualna plaktyka lekalska, indywidualna praktyka lekarska wyL4cznie w rniejscu
wezwania, indywidualna specjalistyczna plaktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwaria, indywidualna praktyka lekarska wyL4czniew
plzedsigbiorstwie podmiotu Ieczniczego na podstawie umowy ztyn'tpodmiotem lub
indywidualna specjalistyczna praktyka lekalska wyl4cznie w przedsigbiorstwie podmiotu
Ieczniczego na podstawie umowy z tyrn podmiotem,
2) 75 000 eulo w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzen, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC lekarzalubl.ekarza dentysty
wykonujqcego dzialahro66 leczniczyw formie sp61ki cywilnej, sp6lki jawnej albo sp6tki
partnerskiej jako glupowa plaktyka lekarska,

podmiot wykonuj4cy dzialalno66 lecznicz4 wykonuje wigcej ni2 jeden rcdzaj
dzialalrro6cileczniczej albo wykonuje dzialalno66leczniczyw wigcejniz jednejformie, wysoko6i
minimalnej sumy gwalancyjnejubezpieczenia OC tego podniotu stanowi r6wnowartoi(najwylszej
mirrimalnej sumy gwalancyjnej okre6lonej dla wykonywanych rodzaj6w dzialalnolcileczriczej albo
f orm wykonywanej dzialalno6c i Ieczniczei.
I(onkurs plowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia 2071 r. o dzialalnoSci leczniczei
(Dz. U . z 2018 r., poz. 160 ze zrn.) w skr6cie u.d.l.
JeLeIi dany

3. Miejsce udzielania Swiadczeri zdrowotnych:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
na terenie dzielnicy warszawa Rembert6w nare24ca do zarnawiaj4cego.
4. Udzielai4cy zarn6wienia zastrzega sobie pl'awo do przesunigcia terminu skladanta oferL oraz
odwolania konkursu na kazdym jego etapie, do dnia zawarctaumowy.
5. Ofelty w folmie pisemnej na\eLy skladai, w seklet'aliacie - pok. 106 (czynne: poniedzialek -pi4tek
w godz.7.30-15.00)Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskie j ,,SpecLek"
Samodzielny Publiczny ZaLdad Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy A1. Gen. A. Chrudciela
"Montera"103 w nieprzeklaczalnyrnterminie do dnia 28.02.2018 r. do god2.10.00.
6. Otwalcie ofert nast4pi w pok. 177 nalpigtrze w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie przy A1. Gen. A. ChluSciela ,,Montera" L03, w dniu 28.02.20T9 r. o god2.10.30.
7. Terrnir-r zwi4zania ofelt4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terrninu do skladania ofert.
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8. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terrninie do 5 dni od dnia otwarcia ofert, a ogloszenie
wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszef. w siedzibie Zarnawiaj4cego oraz
na stronie internetowej www.spzozaon.pl
9. W toku postgpowania wykonawca moze zLoLy( do komisji umotywowany protest w terrninie 7
dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynno6ci.
w postgpowaniu moze wnie6i do dyrektora Wojskowej
Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Public znego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozsfrzygnigciu postgpowania,
o dwolanie doty c z4ce r o zstr zy gnigcia p o stgp owania.
11. Protest i odwolanie nie plzyst',agaj4na wyb6r trybu postgpowania, niedokonanie wyboru
oferenta, uniewaznienie postgpowania.
10. Wykonawca bior4cy u.dziat
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