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OGT,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWEPCZEN ZDROWOTNYCH

DYREKTOR Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskie j ,,Spec
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnei w Warszawie

z siedzib4w 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. ChruSciela ,,Montera

zaptasza Ofercnt6w
do skladarria ofert i uczestnictwa w konkursie ofeftpoprzedzaj}cynzawarcie
na Swiadcz eria zdr owotne wykonywane pr zez Iekar zy w zakresie

o Podstawowej Opieki Zdrowotqej dla dzieci
Lekatz sp ecj alista pediatrii

Szczeg6lowy zakres Swiadczen, mibjsce iczas udzielania (;wladczenorazwyrna
przylmuj4cego zarn6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal. nr 1. do Szczeg6
Konkursu Ofert - Formularz oferty.

OGOLNE WARUNKI KONKURSU

1.. Umowa zostanie zawartarta czas okre6lony od dnia podpisania umowy do 31
2. Szczegdtowe informacj e:
Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowej www
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personeJlu do udzielania 5w
zdrowotnych.
Udzielanie lwiadczefi zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udziela
maj4ce odpowiednie prawem okreSlone kwalifikacje, a tak2er. w odpowiedniej fo
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Do konkursu mog4 przyst4pi( podmioly wykonuj4ce dzialalno6(lecznicz4w roz
przepis6w o dziaLalnoicileczniczej orcz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmiotem I
ale uzyskaty fachowe uprawnienia do udzielania swiadczenzdrowotnych i
wykonywa nej dzialaLno6ci gosp o dar czej.
Dzialalnos ( Iecznicza Lekar zy moz e byi wykonywana w f ornrie j e dno o s ob owe j
gospodarczej jako:

1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada
2) indywidualna praktyka lekarska vtytEcznie w miejscu wezwantia,
3 ) indywiduaLra praktyka lekarska v,rylqcznie w zakladzie p o dmiotu I eczni

na podstawie umowy zrympodmiotem.

Ponadto dzialalno((Leczniczalekarzy moze by6 wykonywana w formie sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

y gabinet)

Aby lekarze mogli rozpocz41 dziatalnoil( leczniczEw jakiejkolwiek formi e wy2ej
spelnii niezbgdne przeslanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w orga
rejestracyjnym (samorz4du zawodowego - okrggowa rada lekarska wla6ciwa dla
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny by(. zachow
prowadzenia dzialalno(cileczniczej (chyba ze stan prawny ulegnie zmianie).

ptzez caly okres

Lekarz wykonuj4cy dzialalno(;clecznicz4 jako praktykg zawodow4zobowi4zani spelniad m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie zustawyz dnia 15 kwietlia 2011,r. o dzialalno6ci
z 201'8 r,, poz.2190 ze zrn.) i odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:

L) posiadad aktualne i pelne prawo wykonywarriazawodu,
2) uzyska(. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospoda
3) zawrze( umowg ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilr:rej.
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Natomiast Iekar z wykonuj 4cy dziatalno S( lecznicz4j ako indywidualna specj a
lekarska zobowiqzany jest spelrriai wszystkie wyi,ejwymiernione wymogi, a dr
specjarizagg w dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rc dzajowi i zakresowi sw
niniejszyrn postgpowaniem oraz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dnia
o dzialalno(;cileczniczej (Dz. U, z 2018 t., pot.2190 ze zm.).
Szczeg6lowy zakres obowiqzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej
wykonuj4c e go dzialalno6i leczni czq za szkody bgd4ce nastgpstwem udzielania
zdrowotnych albo niezgodnego zprawem zaniechania udz:telania Swiadczeit zd
minimaln4 sumg gwarancyjn4 tego ubezpieczenia okre6la r<>zporz4dzenie Minis
grudnia 2011, r, (Dz.u. 22077 r. m 293 po2.1729) w sprawier obowi4zkowego u
odpowieclzialnosci cywilnej podmiotu wykonuj4cego dzialal nos( lecznicz4.
MinimaLra suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresier tbezpleczenia nie d
miesigcy, wynosi r6wnowarto6i w zlotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzentaoraz3s} 000 euro w

zdarze(t, kt6rych skutki s4 objgte ulnowa ubezpleczenia OC lekarzalub lekar
wyk onuj 4c e go dzialalno 6 i le c zni c 24 w f o rmi e j e dno o s ob r tw ei dziahalno 5 ci
indywi dualna praktyka lekarska, indywiduaL:ra praktyka lekarska w yt4cznie
w ezw arlia, indywidualna specjal isty czna praktyka lekarsrka, indywidualna
praktyka lekarska wylilcznie w miejscu wezwaria, indywidua]na praktyka
w przedsigbiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy ztyrnpo<
indywiduaLra specjali styczna praktyka lekarska wylacznie w przedsigbiors
lecznicze go na p o dstawie umowy z ry rrr po dmiotem,

2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia onz 350 000 euro w odnies
zdarzerr, kt6rych skutki sq objgte umowa ube-zpieczenia OC Lekarzalub leka
wykonuj4c ego dziaLalno66 leczni cz4 w formie sp6lki cywilrej, sp6lki j awnej a
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Je2eli dany podmiot wykonuj}cy dzialalnoBi lecznicz4wykonuje wigcej niz
dzialalno1cileczriczej albo wykonuje dzialalno6i lecznicz4.''y wigcej niiz jednejf
minimalnej sumy gwarancf nej ubezpiec zenia OC tego podrniotu stanowi r6wn
minimalrrej sumy gwarancyjnej okre6lonej dla wykonywa ny ch r odzaj6w dziala
f orm wykonywanej dzialalno6c i leczniczej.

Konkuls prowadzony jest zgodnie z ustawq z dnia 15 k:wietnia 201-1. r. o dz
(Dz. U . z 2018 r ., poz, 2190 ze zm.) w skr6cie u.d,l.

3. Miejsce udzielania Swiadczeri zdrowotnych: woj skowa specj alistyczna
Lekarska ,,speclek" samodzielny Publiczny zaklad opieki Zdrowotnej w
na tererrie dzieJrricy warszawa Rembert6w nalelqca do Zamawiaj4cego.

4.UdzieLai4cy zarn6wietia zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu sk
odwolania konkursu na kazdym jego etapie, do dnia zawarciaumowy.

5. oferty w formie pisemnej naleLy skladai, w sekretariacie - pok. 106 (czynne:
w godz. 7.30-15.00) woj skowej spe,cj alis ty cznej Przychodni Lekarskiej,,
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ie przy Al.

"Monter:a"103 w nieprzekraczalnyrnterminie do d ri i. do godz.
6. otwarcie ofert nast4pi w pok. 117 na I pigtrze w siedzibie Wojskowej Specjal

Przycho dni L ekarskie j,, Sp ecl- ek " S amo dzielny publi czny Z aklad Opi eki
w warszawie przy Al. Gen, A. Chrrr6ciela ,,Montera" '1.0J, w dniu 08.04.2-019

7. Termin :zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania
8. Rozstrzygnigcie konkursu nastEpi w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert,

wynik6w poptzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogLoszenw siedzibie
na stronie internetowej www.spzozaon.pl
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9. v_v tokl postgpowania wykonawca moLe zlo\y( do kornisji umotywowany
dni roboczych od dnia dokonania zaskarZonej czynno6cri.

10. wykonawca bior?cy udziatw postgpowaniu moze wniesi do dyrektora w
specj alisty c znej P r zy cho dni Lekarsklej,, sp eclek" samo dzieLre go pub
zdrowotnejw warszawie, w terminie z dni od dnia ogloszeniio rozstrzy
o dw o lanie do ty cz4c e r o zstr zy gntgcia p o s tgp owania.

LL. l'rotest i odwolanie nie przyslugujqnawyb6r trybu postgpowania, niedo
oferenta, uniewaznienie postgpowania.
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