Sprawa nr PL AON/KO/6/2018
OGT,OSZENIE

NA UDZIELANIE SWTE
DYREKTOR Wojskowej Specjalistycznej Pr
Publiczny Zaklad Opieki
zsiedzibEw 00-910 Warszawa, Al

do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofe
na Swiadczeria zdrowotne wykonywane przezle
a

.

Lekarz specjalista pediatrii, medycyny ro

Szczeg6Lowy zakres Swiadczefl, rniejsce i czas ud

przyjrnuj4cego zarn6wienie kwalifikacje zawodowe oKresra zar.rv
Konkursu Ofert - Formularz oferty.

L

aoJzczego{owycn war;unt<ow

OGOLNE WARUNKI KONKURSU
1-. Umowa zostanie zawartartaczas okre6lony od L sWcz
2, Szczegdlowe inf ormac j e:

Materialy konkursowe udostgpnione sA na stronie internetow
Konkurs doty czy zatrudnienia wykwalif ikowane go p ers onel
zdrowotnych.
Udzielanie 1wiadczeh zdroworrrych moze odbywai sig pod warunKlem udzlerarua rcn przez osoby
maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, a takLe w odpowied riej formie or5;ani[acyjnoprawneJ.

Do konkursu mog4 przyst4pi1 podmioty wykon
przepis6w o dzialalno(cileczniczej oraz osoby fi
ale uzyskaly fachowe uprawnienia do udzielania
wykonywanej dzialalno6ci gospo darczej.
D zialalno 6( lecznicza lekar zy moze byi wykony
gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej pr
2) indywidualna praktyka lekarska v,rylqcznie
3) indywidualna praktyka lekarska wylEcznie
na podstawie umowy ztympodmiotem.

Ponadtodzialalnoi(IeczniczaLekarzymozeby(
jawnej albo sp6tki partnerskiej jako
Aby le ka r z e mo gli r o zp o c z4( dzialalno 5 ( lecznic z
spelnid niezbgdne przeslanki formalne do rejestr
rejestracyjnym (samorz4du zawodowego - okrg
wykonywania praktyki zaw odowej). Ponadto wy
ow a d z eni a dziaLalno 6 ci lec znic zej (chyb a 2 e sta
Lekarzwykonuj4cydziaLalno(;(lecznicz4 jakop
nastgpuj4cewarunki, zgodniezustaw4zdnialSkwietnia2}llr.odzialalno6cileczriczej(Dt,U.
z 201.8 t., poz.2'1,90 ze zrn,) i odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:
pr
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L)posiadai aktuatre i pelne prawo wykonywa
2) uzyskac wpis do Centralnej Ewidencji i Iffor
3) zawrze( umowg ubezpieczenia odpowiedzia
4c y dzialalnoS 6 ld c zn
lekarska zobowi4zany jest spelniai wszystkib w
specjalizacj g w dziedzinie medycyny odpo
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale
o dzialalno(cileczticzej (Dz.U. z 2018 r., pod,2L
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego ubezpiEcze
wykonuj 4c e go dzialaTno6i leczni cz4 za szko dy
zdrowotnych albo niezgodne go z prawern zal-i
minimalrr4 sumg gwarancyjn4 tego ubezpiecaeni
grudnia 2011, r. (Dz. U . z 2011. r . nr 293 poz. 1728)
odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu wykotruj
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia O
miesigcy, wynosi r6wnowarto6i w zLotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarpe
zdarzeA, kt6rych skutki s4 objgte umow4 qbe
wykonuj4c e go dzialalno6i leczni cz4 w f orfnie
indywidualna praktyka lekarska, indywidlua
w ezw ar:ria, indywidualna specjalistyczna pra
praktyka iekarska wyl4cznie w miejscu wqzw
gg na podstawie umowy zrynpodmiotem lub
el(arska wyL4cznie w prz e dsigbiorstwie p o dmiotu
podmiotem,
2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdar?etia oraz350 000 euro w odniesieniu do wszr.lstkich
zdarzert, kt6rych skutki s4 objgte umow4 4bezpieczenia OC Tekarzalub lekarza dentysty
wykonuj4cego dziaLalno6dlecznicz4w formie sp6lki cywiL:rej, sp6lki jawnejalbo sp6lki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Nato mia s t Tekar z wyk onuj

Je|eli dany

dfa,talnosf

po
le

wykonuje wigcejniz jeden rcdzaj
icz4w wigcej niZ jednej formie, wyso[<osi
podmiofu stano, i r6wnowarto1( najwyzszej
najwyi
onywanych r odzaj6w dzialalno6ci lecznidzej aibo

dnia 15 kwietnia

(Dz.U. 22018 r., pon.2190 ze zrn.) w skr6cie u.d.l.

2011,

r. o dziatalno6ci ldczniczej

3. Miejsce udzielania Swiadczeri zdrowotnych:

W
Lekarska,speclek" Samodzielny PubiicTny

na terenie dzielnicy Warszawa Rembert6w nal

4, Udzielaj4cy zarn6wienia zastrzega sobie pr
odwolania konkursu na kazdym jego etapi!,
5. Oferty w formie pisemnej nale?y skladai, W se
w godz. 7.30-15.00) Woj skowej Specialis tjczn
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdro
" Montera" l" 03 w nieprzekra czalny rn termirrie
6. Otwarcie ofert nast4pi w pok. 177 na I pigtlze
Przychodni Lekarskiej,,speclek" Samodzi
w Warszawie
a Lv yLLl
przy IAl.
\r, vsrt,
Gen. a.
A. Chru6ciela
vrtr LrDLIEtct ,/
i,
7. Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terrninu do skladania ofert.
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8. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 5 dni od dnia otwarcia oferL a
wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogJoszefi w siedzibie Zamaw
na stronie internetowej www.spzozaon.pl
9. W toku postgpowania wykonawca moze zloLy( do komisji umotywowany protest
dni roboczych od dnia dokonania zaskar2onej czywroilct.
L0. Wykonawca bior4cy udzialwpostgpowaniu moze wnie5i do dyrektora Wojskowej
SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Public znego Zakladu
Zdrowotnejw Warszawie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu
odwolanie doty cz4ce tozstrzy gnigcia postgpowania.
LL. Protest i odwolanie nie przystuqjqna wyb6r trybu postgpowania, niedokonanie
oferenta, uniewaznienie postgpowania.
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