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OGI,OSZENIE O KONKUITSIE
NA UDZIELANIE SWIEUCZEN ZDROWOTNYCI]

DYREKTO R Woj skowe j Sp ecj ali sty cznej Przycho dni Lekarskie j,,Sp ecLek"
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Warszawie

z siedzibsw 00-91,0 Warszawa, Al. Gerr. A. Chru6ciela ,,Montera"

rnaj"lce odpowiednie prawem okle6lone kwalifikacje, a takze w odpowiedniej for
prawnej.
Do konkursu mog4 przyst4pi( podmioty wykonuj4ce dzialalnol(Ieczniczqw toz
przepis6w o dzialalnoScileczniczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmiotem I

spehrii ruezbgdne przeslanki folmalne do rejestracji praktyki zawodowej w orga
rejest'racyjnym (samorz4du zawoclowego - okrggowarada lekalska wla6ciwa d1a

Wars wa,23. ,201.9 r.

Samodzi

103

Itty

zaptasza Ofererrt6ry
do skladania ofelt i uczestnicfwa w konkursie ofert poprzedzaj4cyrn zawarcie
na Swiadcz;enia zdlowotne wykonywane przezlekarzy w zakresie

. Ambulatorfnei Opieki Zdrowotnej

Specjalista diabetolog lub w trakcie specjalizacji

Szczeg6lotvy zakres (;wiadczen. miejsce i czas udzielania 1wiadczen oraz wyrrrag ne od

przyjrnuj4<:ego zarn6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal. nr L do Szczeg6Lo hWa nk6w
Konkulsu rCfert - Folmulalz oferty.

OGOLNE WARUNKI I(ONI(URSU

1-. Umowa zostanie zawartar:ra czas okre6lony od dnia podpisania umowy do 31

2, Szczeg6,towe informacje:
Materialy lconkulsowe udostgpnione s4 na stronie internetowejwWW
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania Swi

zdrowotnych.
Udzielanie Swiadczef, zdrowotnych moze odbywai sig pod walunkiem udziel inlr nr.z osoblz

a1e uzyskaly fachowe uplawnienia do udzielania Swiadczenzdrowohrych iudzi jq ich w mach

wykonywtrnej dzialalnoSci gosp odarczej.
Dzialalno6(Leczntczalekarzy rnoze byd wykonywana r,r'Iormie jednoosobowej d

gospodarczej jako:
1) indyrvidualna plaktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada w
2) indywidualna praktyka lekalska wyl1cznie w miejscu wezwattia,
3) indywidualna praktyka lekarska wyl4czniew zakladzie podmiotu leczni

na podstawie umowy zryrnpodmiotem.

I'onadto dziahaLno(;(leczntcza lekalzy rno|eby6 wykonywana w formie sp6lki
j awn c j alb o sp 6lki p artnerskie j j ako g{qp_q1gq ggklykaleka4kA.
Aby lekar':re mogli rozpocz4( dzialalno6i lecznrczq w jakiejkolwiek folmiewyLej kazany / mllsl

dnia 9r.
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ptzez c y oklesvvykonywirnia plaktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny byC zachowan

prowadzenia dzialalnoScileczniczej (chyba ze stan prawny ulegnie zmianie).
L ekat z wyk o nuj 4c y dzialalno 6 ( le c znicz4 j ak o p r ak tyk g z aw o dow 4 z ob ow i4z anr s4 spetni 11r.1n.

nastgpuj4ce walunki, zgodnie zustaw4 z dnra 15 kwietnia2011, r. o dzialalno6ct
2201.8 t.,ltoz.2790 ze zrn.) t odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:

1) posiada6 aktualne i pelne prawo wykonywania zawodu,
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2) uzyska( wpis do Centralnej Fiwidencji i Infolmacji o Dziatalno6ci Gospodarrc
3) zawrze( urrrowg ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej.

Natomiast lekarz wykonuj4cy dzialalno(;(Ieczntcz4jako indywidualna specjalis
Iekalska zobowt4zany jest spelniai wszystkie wyLej wymienione wymogl, a dod

pr'4ktyka
tkowo pfsiadai

specjalizacjgw dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rodzajowi i zakresowi 5w fl objgftych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dniaT
o dziatalno Sci leczniczej (D z. U, z 2018 r., p oz. 2790 ze zm.).

kwietnia 2071 r

Szczeg6l.o'wy zakres obowi4zkowego rbezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej ml0ru
wykonuj4r:ego dzialalno66 lecznicz4 za szkody bgd4ce nastgpstwem udzielania iadczefi
zclrowotn,/ch albo niezgodne go z prawem zaniechania udzielania Swiadc zef. zd
minimaln4 sume gwarancyjn4 tego wbezpteczenia okre6la rozpotz4dzenie Minis

wotnych praz

kwiehria 201.9 t'. (Dz.U.22019 t. poz.866) w splawie obowi4zkowego rbezpi
o dp owie dzialno Sci cywilnej p o drniotu wyk onuj Ac e go dzialalno 6( Lecznicz1.

lszytnni!,72

do wszfstkich
zclarzen, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC ldkaru,a lub leka

Iiinans6lrr z 2c)

Minimalnir suma gwalancyjna ubezpieczenia OC, w oklesie ubezpieczenia nie dl
miesigcy, r,vynosi r'6wnowarto56 w zl.otych:
1) 75 000 eulo w odniesieniu do jednego zdarzenra oraz 350 000 euro w odniesi

wykonrrjEcego dziaLalno6i lecznicz4w formie jednoosobowel dzia!.aLno6ci gos
indywi dualna praktyka lekalska, indywidualna prakryka lekalska wyl1cznie
wezwa nia, indywidualna specjal isty czna praktyka leka rska, indywidualna
praktylra lekalska wyl4cznie w miejscu wezwartTa, indywidualna praktyka 1e

w zakladzie podmiobu Ieczniczego na podstawie umowy z rym podmiotem lu
specjalistyczna pral<tyka lekarska wyl4cznie w zakladzie podmiotr: Ieczniczeg
umow)' z ryn podmiotem,

2) 75 000 etlro w odniesieniu do jednego zdarzeria orc2350 000 euro w odniesier
zdarzen, kt6r'ych skutki s4 objgte umowA ubezpteczenia OC Ie'katz.a lub lekar
wykonr:j4cego dztalalno66 lecznicz4w formie sp6tki cywilnej, sp6:tki jawnej al
parl,nelskiej jako grupowa praktyka lekarska.

minimalnej sumy gwalancyjnejubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi r'6wno
minima lne j sumy gw ar ancyj nej o kr eSlonej d1a wyk onyw a ny ch t o dzaj6w dzialaln

Lekarsl<a ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w
na tererrie dzielnicy Warczawa Rembelt6w nale|4ca do Zamawiaj4cego,

4. Udzielai4cy zam6wienta zasttzega sobie prawo do przesunigcia telminu s

odwolania konkulsu na kazdym jego etapie, do dnia zawarcia umowy,
5. Ofelty w folmie piserrnej nalezy sklada6, w sekretariacie - pok, 106 (czynne:

w godz. 7.30-15.00) Woj skowej Specj alistycznej Przychodni Lekarskiej,,S

feZeli dan,4 podmiot wykonuj4cy dziaLalno1(leczntcz4'wykonuje wigcej niZ jeden rodzaj
dzialalrroSctleczniczej albo wykonuje dzialalno66leczntczEw wigcej ni| jednejf e, wysdkoSi

miejscu
iel'iclsrczl\a)"'-'" 'J "'- +-

rska wyl4cznie
indywidfraina
na podsthwie

sp6lki

alto56 n|jwylszej
icilecznilzej albo

\eczniczej

r] r.rr i rz q hr

rdalczeiihko

rowotnej
o godz.1p.30.

f olm wykonywanej dzialalno6c r leczriczej.
I(onkurs plowadzory jest zgodnie z ustaw4 z dnta 15 kwietnia 2-07L r, o dzt

(Dz. U. z 2'.018 t./ poz. 2'190 ze zrn.) w skr'6cie u.d.l.

3. Miejsce udzielania Swiadczeri zdlowotnych: Wojskowa Specjalistyczna Pr odnia
arszawie

o{elt draz

iedzialelf -pi4tek
Lek"

Samod:zielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy Al. . A, Ctllu6ciela
"Molttela"LO3 w nieprzekraczalnym terminie do drria 05.11. 2019 r. do godz,,1. 00.

6. Otwalcie ofelt nast4pi w pok. 777 na I pigtlze w sieclzibie Wojskowej Spccjal tycz,nej
Przychrr dni l,ekarskie j 

" 
S p eclek" S amo dzielny Publi a.ztry Zaklad Op ieki

w Warsizawie przy A1. Gen. A. Chlu6ciela ,,Montera" 703, w dniu 05.11.2019 r.
7. 'I'elmin zwi1zania ofelt4 wynosi 30 dni od dnia uplywu t.elminu do skladania
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B. Rozstrzlrgnigcie konkursu nast4pi w telminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert. a
wynik6w poptzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogioszeri w siedzibieZa
na stlonie internetowej www.spzozaon.pl

9. w toku postgpowania wykonawca moze zLozy( do komisji umotywow arry pr
dni roboczych od dnia dokonania zaskarLonej czynno6ci.

10. wykonawca biol4cy udzial w postgpowaniu moze wniesi do dyrektor.a Wot
SpecjaliistycznejPrzychodni Lekalskiej ,,Speclek" Samodziehrego publicznego
Zdlowotnej w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rczstrzygiig
o dwola nie do\r cz4ce r o zstr zy gnigcia p ostgp owania.

11. Plotest i odwolanie nie przysfuguj4na wyb6r trybu postgpowania, niedoko
ofeLenta, uniewaznienie postgpowania.
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