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Sprawa nr PL AON/KO/3/201S

OGI,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWTEOCZEN ZONOWOTNYCH

Dyrektor woj skowej specj alis tycznej przychodni Lekarskiej,speclek,, Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
z siedzib4w 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. ChruSciela ,,Montera" 103
zaprasza Oferent6w
do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzaj4cym zawarcie umowy
na fwiadczenia zdrowotne wykonywane przezrekarzy w zakresie:
o badafi diagnostycznych - USG
Szczeg6lowy zakres fwiadczefl, miejsce i czas udzielania Swiadczefl oraz wyrnagane od
przyirnuj4cego zarn6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal. nr 1 do Szczeg6Iowych Warunk6w
Konkursu Ofert - Formularz ofertv.
J

OGOLNE WARUNKI KONKURSU
1.

Umowa zostanie zawarta na czas okreslony od0L.07.20Lg r. do 3it.r2.2019 r.

2. Szcze g6lowe inf ormacj e:

Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowej www.spzozaon.pl
Konkurs doty czy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania swiadczeri
zdrowotnych.
Udzielanie (;wiadczert zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udzielania ich przez osoby
maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, a takLe w odpowiedniej formie ot
garizacyjnoprawnej"
Do konkursu moga ptzyst4pi( podmioty wykonuj4ce dzialalno 6(leczricz4 w rozumieniu
przepis6w o dzialalno(cileczniczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmioternleczniczym,
ale uzyskaly fachowe uplawnienia do udzielania Swiad czert zdrowotnych iudzielaj4ich
w ramach
wykonywa nej dzialalno Sci go sp o dar czej.
DzialaIno1(leczniczalekarzy rnoLe byd wykonywana w formie jednoosob owej dzialalno6ci
gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna posiada wlasny
gabinet);
2) indywidualna praktyka lekarska wylEcznie w miejscu wezwanii;
3)indywidualna praktyka lekarska wyl4czniew zakLadzie podmiotuleczniczego
na podstawie umowy z ryrnpodmiotem.
Ponadto dzialaTno1(lecznic"alekarzy moze by6 wykonywana w formie sp6tki cywilnej, sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako grupowa praktjrka lekarska
Aby lekarze mogli rozpocz4( dzialalnofi(Tecznicz4w jakiejkolwiek formi e wyLejwskazanych, musi
spelnii niezbgdne przestanki folmaL:re do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samorz4du zawodowego - okrggowa rada lekarska wlasciwa dla miejsca
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny by( zachowane przezcaly okres
prowadzenia dzialalnoscileczniczej (chyba, ze stan prawny ulegnie i-iur,i";.
Lekarz wykonuj4cy dzialalnoilcLecznicz4 jako praktykg zawodow4zobowi4'zani s4
spehria( m.in,
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustaw1 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno1cileczriczej
(t.i. Dz. U. z 2018 r., poz' 160 ze zm.) odpowiednio do wymog6w niniejszego konku rsu,
E.:
1) posiada6 aktualne i pelne prawo wykonywaniazawodu;
2) uzyska( wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospo d.arczeilub
aktualny
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w Warszawie przy Al. Gen. A. Chru6ciela ,,Mo
Termin zwiEzania ofert4 wynosi 30 dni od dnia
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9' W toku postgpowania wykonawca moze zloLy( do komisji umotywowany
protest w terminie Z
dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynno6ci.
1'0' Wykonawca bior4cy udzialw postgpowaniu moze
wnjesi do dyrektora Wojskowej
t::::.:t:yyTil,l:l:h.9ni Lekarskt:i
samod.zielnego pubricznego Zakradtopieki
Zdrowotnej wWarszawie, w terminie :sp.:L:v.,
7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygiigciu postgpowania,
o dwotanie doty cz
r
o
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c ia p o s tgp owani a.
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L1' l'rotest i odwotanie nie przyslugaj4 na wyb6r trybu postgpowania,
niedokonanie wyboru
oferenta, uniewaznienie postgpowania.
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