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OGT,OSZENIE O I(ONI(UXTSIE
NA UDZIELANIE SWTANCZPII ZNNOWOTNYCIf

Dyrcktor Woj skowej Specj alistycznej Przychodni Lekarskiej,Speclek" Samod
Zatdad Opieki Zdrowotnej w Warszawie

z sied'zib4 w 00-910 V,larszawa, Al. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera"

elny Fubliczny

za.prasza Qfercrvt6w

clo skladania ofelt i uczestnictwa w konkursie ofeft poptzedzul4cyrn zawalcie umo
na Swiadcze.nia zdrowotne wykon),-wane przezlekarzy w zakresie:

. h4daL diagnq-qlyq4ysh:lJ9G.

Sz,czegotowy zakres Swradczen, miejsce r czas udzielanta (;wiadczefl oraz wyrnaga
przlrjmnj4cego zam6wienie krvalifikacje zawodowe okleSla zal. m 7 do Szczeg6! \A/alunkriw
l(onkrrlsu Ol'erL - Folmularz ofertv.

OGOLNE WARUNI(I KONICT]RSU

1. Umowa zost'anie zawarta na czas okle6lon1' od dnia podpisania umowy do 31.12
2. Sz,czcg6lowe inf ormacj e:

\4aierial1r konkursowe udostgpnione sq na stronie internetowej www.spzozaon.pl
Konknrs dolyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udziclania Swiad
zdrowotnych.
lJdzrelanie Swiadczeri zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiern udzielani ich ptzez osoby
rnajEce odpc'r.r'iednie prawem okre6lone kwalifikacje, a takze w odpowiedniej for
plawnej.
Do korrkursu mog4 przyst4pi( podmioty wykonuj4ce dzialalno6(leczn,iczEw tozu enlu
przepisrii,v o clzialalnoScileczniczej otaz osoby fizyczne, kL6re nie s4 podrniotem rczym/
ale uzyskaly fachowe uplawnienia do udzielania Swiadczei zdtowotnych tudzielaj
rn,ykoLrywanej rlzialalnoSci gospod arczej.
Dzial.ilLrosc lccznicza Ielcarzy rnoze byi wykonywana w Iolmie jednoosobowej d
gospodarczcj jako:

1) indywidualna plaktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada wl
2) irrcly,ra'idualna praktyka lekalska vtyl.}cznie w miejscu wezwania;

1, gabir-ret);

3) irrdywidualna plaktyka lekarska wylqcznie w zaldadzic podmiotu lecznicze
na podrstawie umowy z rym poclmiotem.

Ponadto clzii'rlah-ro6i lecznicza lekarzy rnoie by6 wykonywana r,v folmir: sp6lki cyw
j ar vn c j a lb o sp 6lki p arl n ers ki e j j ako g{Up_qw-4_pfAlSlylSa I ekar sk a.

Aby lekarze rnogli rozpoczE( dzialalno6i leczniczEw jakiejkolwiek folnniewyLej azanych, rlnsi
spelnii niezbgdne przeslanki folmalrre do rejestracji praktyki zawodowej w organ
rejestracyjn.ym (samolz4du zawodowego - okrggowa racla lekalska wla6ciwa dla

orgaruzac\/111c)u-)

ich w lamach

le]SCa
t'/a-t i^+a/ nlrr'o.r

nolrriai nr ir-rr""'^''*'^"*"
niczcj
l's11, r,J.:

nb akLualny

r,t'ykonvr,rrania plakTki zawodowej). Porradto wymogi te powinny byi zachowane

lrrowadzenia dzialalnoScileczniczej (chyba, ze stan prawny ulegnie zmianie).
Lekarz wykonuj4cy dzialalnol(Iecznicz4jako praktykg zawodow4zobowiEzanrsE
nastgprrjqce warunki, zgodnte z ustaw4 z dnia 15 kwiehria 2.01'l r. o dzialainoSci lec
(t.j. Dz, lJ, z 2078 r./ poz.2190 ze zm.) odporviednio do w1'mog6w niniejszego konk

1) posiada(: aklua]ne i pelne plawo wykonywania zawodu;



odpis z rvla6ciwego lejestlu (KRS);
3) zaw r ze( umowg tb ezpteczenia o dp owiedzialno6ci cywilnt:j.

Natomiast lekarz wykonujqcy dzialalnol(lecznicz4jako indywiclnalna specjalisty --^ ---,.1.r-,1.,-zr rfl F,r crA L )/ r\cl

lckalska zobtou,j4zany jest spelniai wszystkie wyzej wymienione wymogi, a dodat vt,o posia-rclai
s;pecjalizacjg tv cTziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rodzajowi i zaklesowi Swiad
riiniejszym postgpowaniem oraz pozostale wymogi okle6lone w ustaw.ie z dnia15
o dzialalrro 6ci leczriczej.

objgtlzcfi

Szczeg6\owy zakles obowi4zkowego rbezpteczenia odpowiedzialno6cicywilnej mrotu
u,ykonuj4cego clzialalno6d lecznicz4 za szkody bgd4ce nastgpsLwem udzielania Swi
zdlowotnych albo niezgodne go z pnwem zaniechania udzielania Swiadczefr otnysh er'.t
minimahr4 sume gwarancyjn4 tego ubezpieczenia okre6la rozytorzqdzenie Ministra
lirvicLni;r 2019 r. (Dz,U.22079 r,,"poz,866) w splawic obowi.lzkowego ubezpiecze
oclpor,viedzialno6ci cywilnej podrniotu wykonuj4cego dzialalnoi(Iecznicz4.
\4inimerlrra siuma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dluz
r-rrie s i g cy, 14r.gno si r6r,r'nowar to 5i w zlo ty ch:
1) 75 000 eur:o w odniesieniu do jednego zdarzenia onz 350 000 euro w odniesieniu o vvszysLkich

zdarzen, kt6r'ych skutki s4 objgLe umowA ubezpieczenia OC \ekarza lub lekarza
w)/konujitrcego dziatalno6i leczniczTw forrnie jeclnoosobowej dziatalno6ci gosp

enL)/sLy

inclyu'iclrralna plaktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wylqcznie w
alczejjalccr
ricjscu
liclrrezrrnwezwar:ria, indywidualla specjalistyczna praktyka lekalska, inclywiduaLna specj

plaktyka lekarska wyL4cznte w miejscu wezwania, indywidualna praktyka leka vzyl4sTr'r1..,

wietrria 20'11 r,
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r,,r, przedsigbiolstwie podrniotu leczniczego na podstawie urnowy z tyrn podrnio
inrlywiclrralna specjalistyczna praktyka lekalska wyl4cznie w plzedsigbiorstwie
leczniczego na podstawie umowy z ryff:podmiotem,

2) 75 000 eulo w odniesieniu do jednego zdatzenia orcz 350 000 euro w odniesieniu o \ /sz)/stl(icl-r

zclarzen, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OClekarzalublekarza

Jezeli danl' podmiot wykonuj4q, dzialalno6i leczniczqwykonuje wigcej niz jeden r' | /,ct I

clzialalrro6cileczriczej albo wykonuje dziaialno56lecznicz4 w wigcej ni;Z jeclnej fo

w)/l(onujitrcego dziaLalno6d lecznicz4w formie sp6lki cyn'ilnej, sp6lki jawnej albo
partrrersl.riej jako grupo\ /a prakq/ka lel<alska,

miuimaluej sumy glrllsnclrjnejubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi r6wnow
rrrininralnej sumy gwalancyjnej okre6lonej dla wykonywanych rodzaj6w dzialaln
[o r n-r wy k onLyw anej d zi alalno 6 c i leczniczej,

Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustaw4z dnia 15 kwietlia 2011, r. o dzialaln
(t. j. Dz. U , z,201.8 r./ poz. 2L90 ze zm.) w skr6cie u,d.l.

I'rzychodni Lekarskiej "Speclek" Samodzielny Publicz,ny T,aldad Opieki Zcl
w Warsz:rwie ptzy A1, Gen, A, Chru6ciela ,,Montera" L03, w dniu 02.0'1*2020 r,

7, 'I'clrrrirr ztviEzania ofelt4 wynosi 30 dni od clnia uplywu telmiuu do s;kladania of

ii. Nzliejsce uclzielania Swierdczeri zcfu'owolnych: Wojskowa Specjalistyczna Przyc}lo l11a

l,ekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdror,votnej w W
na terenie dzielnicy Walszawa Rembelt6w nalez4ca do Zamawiaj4cr:go,

4, \Jclzielajqcy zarn6wienia zash'zega sobie prawo do plzesunigcia telminu sk
oclwolania konktusu na kazdym jego etapie do dnia zawat(\aumou/y.

5, Ofclh. rt, formie pisernnej r-ralezy sk1ada6, w sekretaliacie (pok. 106) (czynne: por-r eclzjatek -piqtcl<
w godz. 7,30-15.00) Woj skowej Specj alis tycznej Frzycho dni Lekarskiej 

"Spec
T<"

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej wY,{arszawie przy A1. , A, Clur"L$cicla
"Montel'a"'103 w nieplzekraczaLnym terrninie do dnia 02.0n,2020 r. do godz. \0.

6. Otwalcie ofelt nast4pi r,r' pok, 117 na I pigtlze w sieclzibie Wojskowej Specjalis cz,neJ

ie, t,t'1z5okg(6

rl"o66 nal.tzyzszcj
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B. Rozstlzygnigcie konkursu nast4pi w telminie do 5 dni od dnia obwalcia of rl, a ogloszenir.
n,\rnik6rn, poptzez wywieszenie ogtoszenia na tablicy ogtoszef w siedzibie Za
na sh onic inLelnetowej www.spzozaon.pl

9. W toku postgpowania wykonawca moze zloLy( do komisji umotywowany pro
dni loboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynno6ci.

10. Wykonawca biolqcy udzia! w postgpowaniu moze wnie56 do dyrektora Wojs
SpecjalistycznejPtzychodni Lekalskiej ,,Speclek" Samodzielnego Publiczrrego
Zdlowotnej w Warszawie, w terminie 7 dni oc1 dnia ogloszenia o rczsftzygntgci

o clrv olani e cl o tycz q c e r o zs tr zy gni gcia p o s tgp ow ania,
11. Plofest i odwolanie nie przysLuguj4 na wyb6r tlybu postgpowania, niedo

ofelenLa, uniewaznienie pos tgpowania,
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