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Sprawa nr PL AON /1<O/U2020
OGT,OSZENIE O KONKUITSIE

NA UDZIEI,ANIE SMANCZNII ZPNOWOTNYCH
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodrri Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny Publiczny
ZakLad Opieki Zdrorvotnej w Warszawie
z, siedzib4 w 00-910 Warszawa, Al, Gen. A. ChruSciela ,,Montera" 103
z!3P!\EZA Oferent6w

do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzaj4cyrnzawarcie umowy
na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przezlekarzy w zaklesie:
. stqnqatqlogii
SzczegoLowy zakres 6wiadczef't, miejsce i czas udzielania 1wiadczefi orazwyrnagane od
przyjnruj4cego zamcin'ienie kwalifikacje zawodor.rre okre6la zal. nr 1 do Szczeg6lowych Walunk6rn,

Konkursu Ofert - Formulalz ofertv.
OGOLNE WAIIUI{KI KONKURSU
1.

Umowa zostanie zawarta

2. Szcze g6lowe inf ormac

j

r1a czas

okre6lony od

C11.09.2020

r. do 31.12.2021r.

e:

Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie intelnetowejwww.spzozaon.pl
Konkurs doty czy zatrudnienia wykwalifikowanego pelsonelu do udzielania 5wiadczefr
zdrowotnych.
Udzielanie 1wtadczen zdrowotnych moze odbyw:i6 sig pod warunkiem udzielania ich przez osoby
maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, atakze w odpowiedniejformie organizacyjno
plawnej,
Do konkulsu mog4 przyst4pi1 podmioty wykonuj4ce dzialalno\(leczniczE w rozumieniu
plzepis6w o dztalalnolcileczniczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmioternleczniczyrn,
ale uzyskaly fachowe uprawnienia do udzielania Swiadcze>nzdrowotnych iudzielajE ich w ramach
wykonywanej dzialalno6ci gospod arczej.
Dzialalno6Cleczniczalekarzy moze byi wykonyw.rna w forrnie jednoosob owej dziatalno6ci
gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka lekarska (tnaczej pral<tyka stacjonarna - posiada wlasny gabinet);
2) indywidualna praktyka lekarska wylEcznie r,v miejscu wezwania;
3) indywidualna plaktyka lekalska wylEcznie w zakladzie podmiotuleczniczego
na podstawie umowy z ryrrr podmiotem,
Ponadt'o dzialalno1(Ieczniczalekarzy rno|e byi wykonywana w formie sp6lki cy'wilnej, sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako glfppl^/e.praktyka lekarska.
Aby Iekarze mogli rozpoczq( dzialalnoS(Iecznicz4w jakiejkolwiek formiewyLej wskazanych, musi
spelni6 niezbgdne plzeslanki folmalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samolz4dt zawodowego - okrggowa rada lekarska wla6ciwa d1a miejsca
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wynrogi te powinny by( zachowane ptzez caly okres
prowadzema dzialalno(cileczniczej (chyba, ze stan prawny ulegnie zmianie).
T-.ekav q'ykonuj4cy dzialalnol(lecznicz4jako pral:tykg zawodow4zobowiEzanr s4 spelnia6 m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia 2011. r. o dzialaLnolciLeczniczej
(t.j. Dz. U. z 2020 t. poz.295 ze zm,) odpowiednio c1o wymog6w niniejszego konkulsu, tj,:
1) posiadai aktualne i pelne prawo wykonywania zawodu;
2) uzyska( wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczel lub aktualny
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odpis z wla6ciwego lejestru (KRS);
3) zaw r ze( umow g ub e zpieczenia o dp owie dzialno 5 ci cywilnej.

Natomiast lekarz wykonuj4cy dzialalno(illecznic:z4jako inclywidualna specjalistyczna praktyka
lekarska zobowi4zany jest spelniai wszystkie wyi;ej wymienione wymogi, a dodatkowo posiadai
specjalizacjgw dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rodzajowi i zakresowi Swiadczeri objgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostate wymogi okre6lone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011. t.
o dziaLalno 1ci leczriczej,
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego tbezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej pod,mrotu
wykonuj4cego dziaLalno6i lecznicz4 za szkody bgcl4ce nastgpstwem udzielania lwiadczen
zdrowotnych albo niezgodne go z prawem zaniech aria udzielania Swiadc zen zdrowotnych oraz
nunimaln4 sume gwarancyjn4 tego ubezpieczenia okreSla rozporz4dzenie Ministral:inans6w 229
kwietnia 2019 t. (Dz.U. 220L9 r. poz.866) w spravrie obowi4zkowego ubezpieczenia
o dp owie dzialno 5 ci cywilnej p o dmiofu wykonuj 4c e go dzialaLno 6C lecznicz4.
MirLimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w oklesie ubezpteczenia nie dluzsz,ymn1z12
miesigcy, wynosi r6wnowalto66 w zlotych:
1) 75 000
ou odniesieniu do jednego zdarzeni.a oraz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
".rio
zdarzen, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezp,isgTsnia OC lekarza lub lekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6i lecznicz4w formie jednoosobowej dzialalno6ci gospodarczej jako
indywidualna praktyka lekalska, indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu
wezwarlLa, indywidualna specjalistyczna praktyka lekalska, indywidualna specjalislyczna
praktyka lekarska wyL4cznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyL4czrie
w przedsigbiolstwie podmiotu leczniczego na poclstawie umowy z ryn'Lpodmiotern lub
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyl4cznie w przedsigbiorstwie podmrotu
Iecznicze go na p o dstawie umowy z ry rn p o drni otem,
75
4 A00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
z,darzen, kt6rych skutki sq objgte umowq ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty
r,t,l,konujalcego dzialalno6i lecznicz4w folmie sp6tki cywilnej, sp6lki jawnej albo sp6lki
parlnelskiej jako grupowa praktyka lekarska,
Jezeli dany podmiot wykonuj4cy dzialal:no6i lecznicz4wykonuje wigcej niz jeden rodzaj

dzialalno6cileczniczej albo wykonuje dzialalno66leczniczrl w wigcej niz jednej formie, wysoko66
minimalnej sumy gwarancyjnejubezpiec',zenia OC tego podmiotu stanowi r6wnowarto(;cnajwyLszej
rninimalnej sumy gwalancyjnej okre6lonej d1a wyl.:onywanych rodzaj6w dziaLalno6ci leczniczej albo
f orm wykonywanej dziaLalno 6ci Leczniczej.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustaw 4 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno lctleczruczei
(t" j. Dz. U . z 2020 t " poz. 295 ze zm.) w skr6cie u.d.l.
3. Miejsce udzielania Swiadczeri zdrowotnych:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Prrbliczny 2laklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
na terenie dzielnicy \y'{arszawa Rembert6w naleZ4ca do Zarnawiaj4cego.
4. Lldzielaj4cy zam6wienia zasttzega sobie prawo do przesunigcia telminu skladania ofeft oraz
odwoiania konkursu nakazdyrnjego etapie do dnia zawarciaumowy.
5. Ofelty w folmie pisemnej naleLy skladai, w sekretaliacie (pok. 106) (czynne: poniedzialek -pi4tek
w godz.7.30-15.00) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek"
Samodzielny Publiczny ZaLdad Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy Al, Gen. A. Chru6ciela
"MonteLa"103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2020 r. do godz. 10.00.
6. Ofwarcie ofert nast4pi w pok. 117 nalpignze w siedzibie Wojskowej Specjalistycz,nej
Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie przy Al. Gen. A. Chru6ciela,,Mo.ntera" 1.03, w dniu 12.08.2020 r. o godz. 10.30
7. Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu telminu do skladania ofert.
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8. Rozsfizygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert, a ogloszenre
wyrukow poprLez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogLoszen w siedzibie Zarnawiaj4cego oraz
na stlonie internetowej www.spzozaon.pl
9. W toku postgpowania wykonawca moze zloLy( do komisji umotywowany protest w terminie 7
dniroboczych od dnia dokonaria zaskarzonej czryrurolci.
10. Wykonawca bior4cy udzialw postgpowaniu moze wnie56 do dylektora Wojskowej
SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o tozsftzygnigciu postgpowania,
dwolanie do tycz 4c e r o zstr zy gnigcia p o stgp owania.
1,1. Protest i odwolanie nie przyslugaj4 na wyb6r ttybu postgpowania, niedokonanie
oferenta, uniewaznienie postgpowania.
o

yboru

pis Dyrektora)
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