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OGI,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWIAOCZEN ZDROWOTNYCH
DYREKTO R Woj skowej Sp ecj ali styc:znej Przycho dni Lekarskiej,,sp eclek Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
z siedzibqw 00-910 Warszawa, A1. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera 103
zaprasza O.fSreq(2w
do skladania ofert i uczestnictwa w konkur:sie ofert poprzetdzaj4cyrn zawarcie u
na Swiadczenia zdrowotne wvkonvwane ptzez lekarzv w zakresie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej

wy

Specjalista medycyny rodzinnej, clhor6b wewngtrznych, z I stopniem lu w trakcie
specjalizacji.
Szczeg6lowy zakres lwiadczefi, miejsce i czas udzielania fwiadczeit oraz wyrna
od
przyjmt\4cego zarn6wienie kwalifikacje zzrwodowe okre6la zat. m 1 do Szcz
wych Warunk6w
Konkulsu Ofert - Formularz oferty"

OGoLNE WARUNKI KONKURSU

L. Umowa zostanie zawartana czasokre6lony odlpa1dziernika

2019

r, do 31

a 2020 r.

2. Szczeg6Lowe inf ormacj e:

Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetow ej www,sp zozaon.
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalilikowanego personelu do udzielania 5w
zdrowotnych.
Udzielanie lwiadczen zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem
maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, atakLe w odpowiedniej fo
prawnej.
D o konkursu mo g4 pr zy st4pi( p o dmioty wykonuj 4ce dzia,talno 6( leczricz4 w
przepis6w o dzialalno1cileczniczej oraz os,rby fizyczne, kt6re nie s4 podmiotem
ale uzyskaly fachowe uprawnienia do udzielania Swiadczertzdrowotnych rudzie
wykonywa nej dziaLalno Sci gosp o dar czej.
D zialalno 5 ( Ieczntcza lekar zy moze by6 wykonywana w f ormie j e dno o s ob owe j
gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka lekarska (inac:zej prak.tyka stacjonarna - posiada w
2) indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w miejsr:u wezwantia,
3) indywidualna praktyka lekarska wylesczniew zakladzie podmiotu lecznic
na podstawie umowy zrympodmioterm.

ich przez osoby
olganTzacvffroU
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Ponadto dzialalnoS(leczniczalekarzy rnoze byi wykonywaila w formie sp6lki
ilnej, sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako grupowa praktyka l:karska.
Aby lekarze mogli rozpocz4( clzialalnol(Iecznicz4 w jakiejkolwiek formie wyLej skazanych,
spelnii niezbgdne przeslanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w orga ie
rejestracyjnym (samorz4du zawodowego - okrggowa rader lekarska wla6ciwa dla nuelsca
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powirmy byC zacho
ptzez caly okles
prowadzenia dzialalnoict teczniczej (chyba 2e stan prawny ulegnie zmianie).
Lekat z wykonuj 4c y dzialalno 3( Ie cznic z4 j ako p r aktyk g z aw o dow 4 z ob ow i4z ani
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z wstaw4 z dnia 15 kwietnia 201L r. o dziatalno6ci
22078 r./ poz.2790 ze zn.) i odpowiednio clo wymog6w niniejszego konkursu, tj.:
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1) posiada6 aktualne

i pelne prawo wykonywaniazawodw,

2) uzyska( wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji a Dziatalno6ci Gospoda
3) zawr ze( umow g rb ezpieczenia o dp owie dzialno S ci cywilnej.

Natomiast lekarz wykonuj4cy dzialalnol(lecznicz4jako indywidualna specjalis
praktyka
lekarska zobowi4zany jest spelnia6 wszystkie wy2ejwymienione wymogi, a
tkowo posiadad
specjalizacjgw dziedzinie medycyny odpowiadaj4ceju:,dzajowii zakresowi Swia
objefch
niniejszym postgpowaniem olaz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dnia kwietnia 2077 r.
o dzialalno Sci Leczticzej (Dz. U . 2 2018 r., pot. 2190 ze zm.).
Szczeg6Lowy zakres obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywih'rej
miotu
wykonuj4cego dziaLalno6i lecznicz4 za szk,ody bgd4ce nastgpstwem udzielania S
ze71
zdrowotnych albo niezgodne go z prawem zaniechania udzielania Swiadc zen zd wotnych oraz
minimaln4 sumg gwarancyjn4 tego ubezpieczenia okreSla rozporz4dzenie Minis aFinans6w 229
kwietnia 2019 r. (Dz.u. z 201.9 r. poz.866) w sprawie obowi4zkowego ubezpi
o dp owie dzialno sci cywilnej p o dmiotu wyl<onuj
4c e go dzialalno s( Iecznicz4.
Minimalr:ra suma gwarzrncyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie d zszyrnn121.2
miesigcy, wynosi r6wnowarto6d w ztotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zcLatzenia oraz:,350 000 eulo w odniesie u do wszystkich
zdarzeit, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC lekarzalub lekar dentysty
wykonuj 4c e go dzialalnosi leczni cz4 w f ormie j e dno o s o bo w ej dzialarno s ci g
rczej ja\<o
indywidualna praktyka lekarska, indywidualna pral<ty.ka lekarska wyt4cznie rrue]SCu
w ezw arria, indywidualna s p ecj alistyczna praktyka leka r ska, indywidualna s
jalistyczna
praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwari, indywidualna praktyka
rska wyl4cznie
w przedsigbiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tyrnpod
tem 1ub
indywidualna sp ecj al isty czna praktyka lekarska w yl4cz,nie w p rze dsigbi
podrniotu
Ieczniczego na podstawie umowy z ryrnpodmiotem,
2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zclarzenia oruz i50 000 euro w
do wszystkich
zdarzeir, kt6rych skutki s4 objgte umowa ubezpieczenia oC rekarzalub leka
dentysty
wykonuj4cego dzialalno6i leczniczTw formie sp6tki cywilnej, sp6tki jawnej al sp6lki
partnelskiej jako grupowa praktyka lekar.ska.

podmiot wykonuj1cy dzialalno6i lecznicz4wy.konuje wigcejniz jeden
dziaialrro6cileczticzej albo wykonuje dzialalno66lecznicz4w wigcejniz jednejfo
rninimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczeniaOC tego porlmiotu stanowi r6wnc
minimalrrej sumy gwarancyjnej okre6lonej dla wykonywa rry ch r o dzaj6w dziala
f orm wykonywanej dzialalno 6ci leczriczej.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
(Dz. U. z 2018 t., poz. 2190 ze zrn.) w skr6cie u.d.l.
JeLeIi dany

udzielania fwiadczenzdlowotrych: Wojskowa Specjalistyczna Przyc
Lekarska ,,speclek" samodzielny Publliczny zaklad opieki Zdrowotnej w'
na terenie dzielnicy warszawa Rembertriw nale24ca do zarnawiaj4cego.
4.Udzielaj4cy zarn6wienia zasfizega sobie prawo do przesunigcia terminu skla
odwolania konkursu na kaz;dym jego etapie, do dnia za'warciaumowy.
5. oferty w formie pisemnej nalezy sklada6, w sekretariacie - pok. 106 (czynne:
w godz.7.30-15.00)wojskowej specjalistycznej PrzychLodni Lekarskiej ,spec
samodzielny Publiczny zaktad opieki Zdrowotnej w warszawie przy Ar. (
"Montera"lO3 w nieprzekra czalnytry:- terrninie do dnia 23.ai9.20L9 t, do godz.l
6. otwarcie ofelt nast4pi w pok. 117 nalp)gize w siedzibie Wojskowej Specjali
Przychodni Lekarskiej
samodzielny Publi<:zny zaklad opieki Zd
"speclek"
w warszawie ptzy Al. Gen.
A. Chruscierla ,,Montera" 703, w dniu 23.a9,2019 r.
7. Terrnin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu ter.rninu do skladania o
3. Miejsce
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S.Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w ter.minie do 5 dni od dnia otwarcia ofert, ogloszenie
wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ctgJoszertw siedzibie
wiaj4cego oruz
na stronie internetowej www. spzozaon.pl
9. w toku postgpowania wykonawca moze ztoLy( do komisji umotywowany p
t w terminie 7
dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynno6ci.
10. wykonawca bior4cy udziat w postgpowaniu moze wniesi do dyrektora Wojs
specjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" samodzieL:rego publiczneg Zakladu Opieki
zdrowotnejw Warszawie, w terminieT dri od dnia ogloszenia o rozstrzygni iu postgpowania,
o dwolani e doty cz4ce r o zstr zy gni g cia p o s tgp owania.
11. Protest i odwolanie nie przyshugujqnawyb6r trybu postgpowania, niedok
e wyboru
oferenta, uniewaznienie postgpowania"
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