War1zawa,07 09 20'20

r

Sprawa nr PL AON /KO/42-020

OGLOSZENIIT O I(ONKUITSIE
NA UDZIEI,ANIE SWTANCZEN ZDRO

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej,spec
Zaklad Opieki Zdro'wotnej w Warszawi
z siedzib4w 00-910 Warszawa, Al" Gen. A, Chru6cie

bliczny

ZApJasZq_OJere4L0J{

do skladania ofert i uczestnictwa w konkur.sie ofert popr.z edzajqcyrn
na Swiadczenia zdrowotne wykonywane pzezlekarzy w zakresie:
. gt-q gral=Iogu

,

r19Ur9l9gi"i

szczeg6lowy zakres Swiadczei:., rniejsce i czas udz:ielania swiadczeri o
przyjmuj4cego zarn6wienie kwalifikacje zawodov,re okre6la zaL. nr 1
Konkursu Ofelt - Irolmulalz ofefty.

OGOLNE VVAI(UNKI KONKURSU
Umowa zostanie zawarta na czas okre6lony:
- od daty podpisania urnowy do 31"12.2021r. (stomatolog);
- od daty podpisania umowy do 31,03.2021r. (neurolog),
L.

2. Szczeg6lowe informacj e:

Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowejWtg:g
I(onkuls dotyczy zatludnienia wykwalifikowanego per.sonelu do ud
zdrowotnych.
uclzielanie Swiadczefl zdrowotnych moze oclbywai sig pod warunkie
maj4ce oclpowiednie plawem okle6lone kwalifikar:je, a takze w odp
P1'awnel.

I)o konkulsu mog4 przyst4pi( podmioty w)/konuj4ce dzjalalnoilCI
przepisriw o clziatalno6cileczniczej otaz osob1. fizy'<:zne, kt6re nie s4
a-[e uzysKaiy i.achowe uprawnienia do udzielania swiadczefl zclrowotn
r,r,ryk onyr,vanej dzialalno 6ci gosp o d ar czcj.
DzialaLno1( leczniczalekarzy moze byd wykonywana w formie jedn
gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka lekarska (inaczcj praktyka stacjonarna 2) indywidualna plaktyka lekarska wyl;lcznic w miejscu wezwan
3) indywidualna praktyka lekarska wylacznie w zaldadz,ie podmio
na podstawie umowy z tyrn poclrniotcm,
Ponadto dzialalno1clecznicza lekarrz;. noLe b)r6 wykonywana w formi
awn e j aI b o s p 6 tki p artn er s ki e j j ak o g{qp_l21gq p_ry}IykA le_k-arqlgl.
Aby lekarze n-rogli tozpocz4( dziatalno6i reczttcz4w lakiejkolwiek for
spelni6 niezbgdne plzeslanki folrnalne do rcjcstracji praktykizawo
re j e stracyj nym (sarrLor z|clu zaw oclo'uv c go - ok g go wa lacla lekarska
wykonywania praktyki zawoclowej). Ponaclto wymogi te powinny byi
;rror,vaclzenia dzialalno6ci)eczniczej (chyba, zc :;tarL prawny r_rlegnie z
j

r-

str.1

uLnk6w

L, elcar z wyk o nuj 4 c y <Tzialalno 6 ( le c znic z
ni s4 spelniac rn,in
4j a k o p l a ktyk g z aw o d o w q
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustaw4 z dnta 15 kwietnia 2011 r. o ci alalno6ci N,eczniczej
(t.1. Dz,. U . z 2020 r. poz. 295 ze zm,) odpouzicdnio do wymog6w ninie
go konkursu, tj,:

1) pclsiaclai

aktualne i pelne prawo

r.t

ykonyrtrania zawoclu;

2) uzyska( wpis do centralnej [iwidencji i Infolmacji o Dziaiarnosci
odpis zwlalciweeo rejestlu (KRS);
3) zaw r ze( umow g ub ezptecz enia o dp owie d zialno 5 ci cywilnej.

ospodarczej lub aktualny

Natomiast Iekarz wykonuj4cy dzialalnol(Iecznicz4jako indywiduahlra specjaliqtyczna pr.aktyka
lekarska zobowi4zarry jest spelniai wszystkic 1,t,y:2ejwymienione wy"ftoigi, a dodaikowo posiiaue
specjalizacjgw dziedzinie medycyny oclpowiaclajelcej rodzajowil rui.:r{rc,wi Swiadczen oUlgty.n
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale wyrnogi okre6lone w ustar,vlie z dnia 15 kwietnia 2071r,
o dzialalrro 6ci leczniczej.
Szczeg6towy zakres obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno6li cywilnej poctmiotu
wykonuj4cego dzialalno6i lecznicz4 za szkocly bgd4ce nastgpstwem u{zielania Swiaclczeri
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania Swi{dc zert zdrowotnych oraz
minimalrr4 sume gwarancyjn4 tego ubezpteczenia okre6la tozporz4d.zlnie Ministt aFinansow z 29
kwiehria 20L9 r. (Dz.U.22019
poz.866)
ouu/ u'
v\/ Df)rcrvvrc
splawie uuuwr4zK()wego
obowi4zkowego vDezpleczenla
\LJL, v. L awLt r. yvL,
ltbezpieczdnia
oclpcru,ic.clzralno6ci c)zwilnejpoclmiotu w;zks1-r.,ia.ego clzialallo$i lciz
\ir"a.
Mrnimalrra suma gwalancyjna ubezpieczer-ria OC, w okresie ubezpie<:zlpnia nie dliZszymniLl2
miesigcy, wynosi r'6wnowar.toSi w zlolych:
1) 75 000 euro w odniesieniu clo jedneg,o zda'rze ra oraz 350 000 en1o r,,J odniesieniu do wszystkich
zcTarzeit, kt6r'ych skutki sq objgte urnow4 r,rbezprieczenia OC lekarz:a lub lekarzl clentlrsly
r'trykonuj4cego dztalalnoSi lecznicz4w lormie jednoosobowej dzialafno6ci gospodarczej jako
indywidnalna prakryka lekarska, inclyr,vicllralna praktyka lekarska t\,ylqc"ii" w rniejscu
wrezwarrra, indywidualna specjalistyczna praktyka lekalska, itt.fy*i[Laha spJclallstyczna
plaktyka lekarska wyL}cznie w miejscr-r r,r'czr.r,:r1ia, indywidualna pr]aktyka lekhiska wyL4czrie
n' przedsigbiorstwie poclmiotu lecznicze go rra podstawie umow y ,, \yripodmiotem lub
inclywidualna specjalistyczna praktyl<ai lelcarska wyl4cznie w ptre .1{lgbiorstwie podmiotu
leczniczego na podstar,r'ie umowy z Llrrn podrniotem,
2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zclarze .ia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdaven, kt6rych slcutki s4 objgtc ur]lowa rrbcrpieczenia OC lekalz,a [ub lekarza dentysry
wykonujEcego dzralalnoSi leczniczq\/\r folrlie sp61ki cywilnej, spolki jaLwnej albo spoiki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

podmiot wykonuj4cy dzia.ithro:1i lccznicz4 wykonuje wigcefi niz jeden rodzaj
dzialalno6cileczniczej albo wykonuje clzja,lalrrorii lecznicz4 w wigcej ni{. jednej forrnie, wysoko6i
minimalrrejsumy gwarancyjnejubezpieczerrja OC tego podmiotu stanfwi r6wnowaftoSinalwylszcj
tninimalnej sumy gwalancyjnej okre6loLrcj rl l;r r,vy i.onywanych roclzaj6lv rlzialalnoscileczniizej albo
f^,.-'^,., wykonywanej
l,^h.,,",^
A - i ^1 ^ ^ ^ ; ^: | ^^-.Iorm
^^i dzialalnoSci
leczniczcl.
Konkuls prowaclzony jest zgodnie z tLstar,'14 z clria 15 kwietnia 2077 r. o dzialalno (;cileczriczej
(1. j, Dz. U . z 2020 r. poz. 295 ze zm.) rn, s l<r(rcic r_r.c[. [.
Je2eli dany

|

:

udzielania lwiadczei zdrowo tn1,c l-r: Woj skowa Specj alistyr na Przychodnia
I-ekarska ,,Speclek" Samodzielny i,rrLrlic t,t-ry lirklad Opieki Zdio
tnej w l{arszawie
na terenie dzielnicy warczawa Rernbcr.Li,r,\/ Lr.rlciz4ca d,o zamawiajqcr
4. udzieraj}cy zan6wienia zastrzega sobic jr:?r\ /o do przesunigcia t
u skladania ofelt orarz
odwotania konkulsu na kazdym jego ct;rpic clo rfnia zawatcia umcr
5' ofelty w folmie pisemnej nareLy sklacLai, vv sekletariacie (pok. 106) ( ,yo.", poniedzialek .-pi4tek
sz goclz.7.30-15.00)Wojskowcj Specj;,rlir;t,,,c:r;nej l,rzychodni l.ekars iej
,,Speclek"
samodzielny Publiczny Zaklad opicki .,-.i.I..r,vornej w warszawie
:zy AL Gen. A. Chru6cielar
"MonteLa"103 w nieprzekr.aczal.ym ter'-ri.ie do dnia '1,6,09.2020 r,, o
9od2.10.00.
6' olu'arcie ofclt nast4pi w pok. 717 na t piql'ze w siedzibie woisko
i Sipecjalistycznej
3. Miejsce

str"
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Przycho dni Lekarskiej,,Sp eclek" S a rn o ciziclny publi azny Zal<
w Warszawie przy Al. Gen, A. Chr.r-r6ciclar ,,Montera" 1.03, w dniu
7. f'ermin zwiEzania ofert4 wynosi 30 ciLri od ornia uptywu ter.minu do
B. Rozstlzygnigcie konkursu nast4pi ur telurinje do b clni od clni
wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogioszeri w
na stronie internetowej www. spzozaorr. p I
9. W toku postgpowania wykonawca rnoze zlo2Sr1 do komisji u
dni loboczych od dnia dokonania zaskar.zonej czynno6ci.
10. wykonawca bior'4cy udziat w postgporn,aLrirr rnoze wniesi do dyre
Sp ecjalisty cznej P ruy chodni Lekarski cj,, !t p' ec l,ek" Samodzielne go .
Zdrowotnej w Warszawie, w ter'ri.ic 7.lril ocl dnia ogtoszenia o
o dwolanie doly cz4ce r o zstr zy gnigcia p o s gp o rv ania,
11, Plotest i odwolanie nie pr.zysluguj4 ntr vvygfl tr.ybu postgpo
oferenta, uniewaznienie postgpowarua.
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