WarszawJ, 03.11.2020 r
Sprawa nr PL AON /KO/3/2020

OGI,OSZENIE O KONKURSNE
NA UDZIELANIE SWIAPCZEN ZDROWO]TNYCH
Dyrektor Woj skowej Specj alis ty cznej Przycho dni Lekarskiej,, Speclgkz Samodziel{ry Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
zsiedzib4w 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chru6ciela i,Montera" t03
zaprasza Oferent6w
do skiadania ofert i uczestnictwa w konkursie ofertpoprzedzaj4cyrn
na 3w iadczenia zdrowotrre wykonywane pr zez Iekar zy w zakresie :

.
o

stomatologii
POZ

Szczeg6lowy zakres fwiadczen, miejsce iczas udzielania lwiadczen
przyjmt\4cego zam6wierLie kwalifikacje zawodowe okre6la zat. m L
Konkursu Ofelt - Formularz oferff.

OGOLNE WARUNKI KONKURSU
1.

-

Umowa zostanie zawartar:.aczas okre6lony:
od daty podpisania umowy do 31.L2.2021r. (stomatolog);
od daty podpisania umowy do 31.05.2021r. (POZ).

2. Szczeg6lowe informacj e:

Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowejl4gv4.spzozaon.pl
Konkurs doty czy zatrudnienia wykwalifikowane
zdrowotnych.
Udzielanie Swiadcze;ir zdrowotnych moze odbyw
maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifika
prawnej.
Do konkursu mogE przyst4pi( podmioty wykonuj
przepis6w o dzialah'ro$cileczniczej oraz osoby fiz
ale uzyskaly fachowe uprawnienia do udzielania
wykonywa nej dziaLalno 6ci go sp o dar czej.
D ziaLalno S( le cznicz a lekar zy rno 2 e by6 wykon
gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej
2) indywidualna praktyka lekarska wyt4cznie w miejscu wezwani4;
3) indywidualna praktyka lekarska wyl4czniew zakladzie podmirot[leczniczego
na podstawie umowy zrynpodmiotem.

Warunk6w

3) zawr ze1 umowg ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej.

Natomiast lekarz wykonujqcy dziaLalno1(Ieczn cz4 jako indywidualtnp specjalistycznf praktyka
lekarska zobowi4zany jest spelniai wszystkie wyLej wymienione wymbgi, a dodatkor,rfo posiadad
specjalizacjgw dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rodzajowi i zakre$owilwiadczerl objgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale wymogi okre6lone w ustawib z dnia 15 kwititnia 201L r.
o dziatalno 1ci leczticzej.
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno6rci] cywileej podm]iotu
wykonuj4c
szkody bgdqce nastgpstwem uLdpiqlania lwiadcl,ei
zdrowotny
em zaniechania udzielania 6wilaflczen zdrowotrfych oraz
minimaln4
zpieczenia okreSla rozporz4dz;e{Lie Ministra Fin[ns6w 229
kwietnia 2019 r. (Dz.U. 22019 r. poz.866) w sprawie obowi4zkowegc, dbezpieczenia
odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu wykonuj4c ego dzialalnofi( lecz"nlcz4.
Lvllrumalna suma gwarancylna
Minimalna
ubezpiec zerta
zenia l)
gwarancyjna ubezprec
O^
miesigcy, wynosi r6wnowarto66 w zlotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarze
zdarzen, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ube
wykonuj 4c e go dzialalno6i leczni cz4 w f orrnie
indy'widualna praktyka lekarska, indywidual
wezwania, indywidualna specjalistyczna prak
praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wez,w
w przedsigbiorstwie podmiotu Ieczniczego na podstawie umowy z:, tfrn podmiotem lub
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyL4cznie w przerls[gbiorstwie po{miotu
leczricze go na p odstawie umowy z ty m p o dmiotem,
2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzeti
zdarzeir, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubez
wykonuj 4c e go dzialahro 5 6 lec zni c z4 w f orrnLie
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

podmiot wykonujEcy dzialalno6i lecznicz4wykonuje wigcejniz jeden rcdzqj
dziatalno1cileczticzej albo wykonuje dzialalno6i lecznicz4w wigcej rLi{ jednej formie, 'ivysoko6i
minimalrrej sumy
ubezpieczenia OC tego podmiotu stanopvi r6wnowarto'p(najwyLszej
minimalirej sumy
okre6lonej dla wykonywanych rod,zaj'lt4r dzialalnolcilQczntczej albo
form wykonywan
ileczniczej.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia2}l-J.l. s dzialalnoiclleczriczej
(t. j. Dz. U . z 2020 r. poz. 295 ze zrn.) w skr6cie u.d.l.
JeLeli dany

udzielania (;w iadczen z drowotnych:
Lekarska,,Speclek" Samodzielny Publiczny
na terenie dzieL:ricy Warczawa Rembert6w nal
4, Udzielaj1cy zarn6wienia zastrzega sobie pra
3. Miej

sc e

wD/.

alek -pi4tek
rskiej ,,SpecLek"
A 1 1l^A -']^-,, A^: ^'l ^
rrJ lq^rqu vyrL^r aqruvvulrrLt va trqLoLqttrt: r rrsryrr
fnzy A1. Gen. r{. Chru6ciela
'Montera"103
"Montera"103 w nieprzekraczalnyrn
nieprzekraczalnym terminie do dnia I6.LL.2020 n,
r, d,o
godz. 10.00.
{o godz.'t
6. Otwarcie ofert nast4pi w pok. 117 na I pigtrze w siedzibie Wojskovreij Specjali
ej

str.2

Przycho dni L ekarskie j,, Sp eclek" Samo dzi elny Publi czny Zaklad
el
w Warszawie przy A1. Gen. A. Chru6ciela,,Montera" 1.03, w dniu
)r.o
10.30
7. Termin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu dcr
ofert.
8. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 5 dni od dnia
rcia ofert, a ogloszenie
wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszeri w s edzibie Zama iajEcego onz
na stronie internetowej www. spzozaon.pl
9. W toku postgpowania wykonawca moze zlozy( do komisji umoty
any pro
w terminie 7
dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynno6ci.
1,0. Wykonawca bior4cy udzialw postgpowaniu moze wnie56 do d
a Wojskow
Specjalisty cznej P r zy chodni Lekarskiej,,Sp eclek" Samo dzielne go
bhcznegoZak u Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, w terminieT dru od dnia ogloszenia o
gnigciu
arL]'.a,
odwolanie dotycz4ce rozstrzy gntgcia postgpowania.
11. Protest i odwolanie nie przyslugaj4 na wyb6r trybu postg
niedoko
oferenta, uniewaZnienie postgpowania.
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