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OGT,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWIANCZEN ZDROWOTNYCH

DYREK.TOR Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej,speclek
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zaprasza Oferent6w
do skladaniia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedz"aj4cyrn zawarcie
na Swiadczernia zdrowotne wykonywane przezle-karzy w zakresie
o Podsrtawowei Opieki Zdrowotnej dla dzieci
Lekerz sp ecj alista p e diatrii
szczeg6lowy zakres Swiadczea, miejsce i czas udzielania lwiadczert or az wy
przyjmuj4cego zam6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal, rr 1 do
Konkursu Ofert - Formularz ofefty.

Samodzielny
103

od
ych Wairunk6w

OGOLNE WARUNKI KONI(URSU

1. Umowa

:zostanie zawarta
2. Szcze g6lowe inf ormaci e:

r1a czas

okre6lony od 1 kwietnia 20T9 r. do 31

2019 r.

Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowejwww.spzozaon.pi
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania
zdrowotnych.
Udzielanie riwiadczeri zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udziela a ich prz:,ez osoby
majEce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, a tak2e w odpowiedniejf
orsanlzacvrnoU
JJ
prawnej,
D o konkursrn mo g? pr zy st4pi( p o dmioty wykonuj 4ce dzialalrro 5( leczricz4 w
1U
przepis6w c, dzialalno{cileczniczej oraz osoby fizyczne, kt6rer nie s4 podmiotem
rczvrfi,
ale uzyskaty' fachowe uprawnienia do udzielania Swiad czei zdt owotnych i udzi
ich w ramach
wykonywarrcj dzialalno6ci gosp o dar czej.
D zialalno 6( Iecznic za lekar zy moz e byi wykonywana w f o rmie j e dn o o s o b o w e j
alalnoSci
gospodarczr:j jako:
1) indywjtdualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada w
y gabturet)
2) indywiidualna praktyka lekarska wylEcznie w miejscu wezwania,
3) indywliduaLm praktyka lekarska wylEczniew zakladzie podmiotu I
na podstawie umowy z tyrnpodmiotem.
Ponadto dzialalno1(leczniczalekaruy moze byi wykonywana w formie sp6lki cyr,filnej, sp6tki
jawnej albo sp6lki partnerskiej iako grupowa praktyka lek:uska.
Aby lekarue mogli rozpoczy( dzialalnoi(lecznicz4w jakiejkotwiek formie wylej skazanych, musi
spelnii niezbgdne przeslanki formah're do rejestracji praktyk[ zawodowej w
rejestracyjn'ym (samorz1du zawodowego - okrggowa rada lekarska wla6ciwa dla
wykonywan.ia praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powirury by( zachowane przez ca.ly okres
prowadzeni;a dzialalnoscileczniczej (chyba ze stan prawny ulegnie zmianie).
Lekau wy.konuj4cy dzialalno(;(Lecznicz1jako praktykg zawodow1zobowi1zani
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia20'.1-L r. o dzialalno6ci
2201'8 t., potz,2190 ze zrn.) i odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:

aktualne i petne prawo wykonywania zawodu,
2) uzyska( wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji oDzialtalno6ci GospodarczeJ,,
3) zaw r ze( umow g ubezpieczenia o dp owie dzialno6ci cywilnej.
1) posiada<1
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Natomias t lekaru wykonuj4cy dzialalno(( lecznicz4jako indywiduabra specjal

czna praktyka
lekarska zobowi4zany jest spelniai wszystkie wyircj wymienione wymogi, a
o posiadai
specjalizacjgw dziedzinie medycyny odpowiadajqcej rodzajowi i zakresowi Swi
objgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dnia1. kwietnia 2011. r.
o dzialalrro 6ci leczniczej (D z. U . 2 2018 t., p o2. 2190 ze zm.).
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego ubezpieczenia odpowit:dzialnoSci cywilnej
wykonuj 4c e go dzialalno6i leczni cz4 za szko dy b gd4ce nastgp stwem udzielania
iadczen
z drowotny,:h albo niez godne go z pt aw em zaniechania udzielania Swiadc zert zd
ycht otaz
minimalrrE sume gwarancyjn4 tego abezpieczenia okre6la rczporu4dzenie Minis
Finans<iw 222
grudnia 20'.1'1, r. (Dz. U, z 2071, r, m 293 poz, 1729) w sprawie obowi4zkowego u
pleczerua
o dpowie dzialno Sci cywiLrej p odmiotu wykonuj 4ce go dzialal no(( leczricz4.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dl
miesigcy, wynosi r6wnowarto6i w zlotych:
1) 75 000 eu:ro w odniesieniu do jednego zdarzeria oraz 350 000 euro w
do wsz:ystkich
zdarzet, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubez
wykonui4c ego dzialalno6d lecznic zq w formie j
indywidualna praktyka lekarska, indywidualn
w ezw ania, indywidualna specjalistyczna prak
praktyka lekarska wyL1cznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekirrska wy:t4cznie
w przedrsigbiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy zWrnpodmiptem lub
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyL4cznie w przedsigbiorstwip podmiotu
lecznicz<>go na podstawie umowy z ryn podmiotem,
do wsz;ystkich
4 75 040 eu.ro w odniesieniu do jednego zdarzeria oraz 350 000 euro w
zdarzeh, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC lekarzalub leka
dentysty
wykonui4cego dzialalno6i lecznicz4w formie sp6lki cywilnej, sp6lki jawnejal sp6tki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

podmiot wykonuj4cy dzialalno6i lecznicz1wykonuje wigcej niz jeden rodzaj
dzialalrro6ciIeczniczej albo wykonttje dzialalno6i lecznicz1w wigcej niZ jednej
, wysoko66
minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpiec zenia OC te go podmiotu stanowi 16
arto6i n.ajwyLszej
i leczniczej albo
minimalrrej sumy gwarancyjnej okre6lonej dla wykonywany ch r o dzaj6w dziala
f orm wykornywanej dzialalno(ci Ieczriczej.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia 201'1, r. o
leczniczej
(Dz, U, z 2Ct18 r., poz,21,90 ze zm.) w skr6cie u.d.l.
JeLeIi dany

Swiadczef,zdrowobrych: Wojskowa Specjalistyczna Pruyc rdnia
Lekarskir ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w arszawie
na terenie dzielnicy Warczawa Rembert6w nalel4ca do Zarnawiaj4cego.
4.Udzielajqrcy zam6wieria zasfrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skla
ofeft oraz
odwolarLia konkursu nakaidyrnjego etapie, do dnia zawarciaumowy.
5. Oferty w formie pisemnej naIe?y skladad, w sekretariacie - pok. 106 (czynne:
-pi4tek
w go dz. 7.30-15. 00) Woj skowe j Specj alis ty cz.nei Przycho dni Lekarskiej,,
k"
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy AL en. A, Chru6ciela
"Montercr"lO3 w nieprzekraczaTnymterminie do dnia XE,03.2019 r. do godz,L
6. Otwarcie ofert nast4pi w pok. 117 nalpigfize w siedzibie Wojskowej Specjal tycznej
Przychodni Lekarskiej,,Speclek" Samodzielny Publi czny Zaklad Opieki
otnei
w Warszawie przy A1. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera" 103, w dniu 1-8.03.2019 r o god2.10.30.
7. Termin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ert.
8. Rozstrzyignigcie konkursu nast4pi w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert, a ogloszerLie
wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszef,w siedzibie Za wlalaceso
oraz
J'
U
na stronie internetowej www. spzozaon.pl
3. Miejsce u.dzielania
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9. W toku postgpowania wykonawca moze zloLyC do komisji umotywowany
dni roboczych od dnia dokonania zaskar2onej czyrno6ci,
L0. Wykonerwca bior4cy udzialw postgpowaniu moze wnie6d do dyrektora W
Sp ecj alir;ty cznej P r zy cho dni Lekarskiej,, Sp eclek" Samo dzielnego Pu
Zdrowotnej w Warczawie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozs
o dwolarrie doty czyce r o zstr zy gntgci a p o stgp ow ania.
1.L. Protest i odwolanie nie przystugrjqna wyb6r trybu postgpowania, niedo
oferenta, uniewaznienie postgpowania.

Zakladu Opieki
postgpowania,

wyboru

L
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