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OGI,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWIAOCZEN ZDROWOTNYCH
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnei w Warszawie
z siedzibEw 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. ChruSciela ,,Montera" 103
zaptasza Oferent6w
do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofertpoptzedzaj4cyrn zawarcie umowy
na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przezlekaruy w zakresie:

.

stomatologii

Szczeg6lowy zakres fwiadczen, miejsce i czas udzieLania lwiadczefl oraz wyrnagane od
przyjmuj4cego zam6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal. t.:rr 1 do Szczeg6lowych Warunk6w
Konkursu Ofelt - Formularz oferty.

OGOLNE WARUNKI KONKURSU
1.

Umowa zostanie zawarta na czas okre6lony od dnia podpisania umowy do 3!,\2.2027 r.

2. Szczeg6lowe inf ormacj e:

Materiaty konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowej www.spzozaon.pl
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania Swiadczef,
zdrowotnych.
Udzielanie lwiadczen zdrowotnych moze odbywa6 sig pod warunkiem udzielania icl,:r pt:zez osoby
maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, atakLe w odpowiedniejformie orgarizacyjnoprawnej.
Do konkursu mogA przyst4pi1 podmioty wykonuj4ce dzialalnoi(Ieczricz4 w rozumieniu
przepis6w o dziatalno(cileczniczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmioternleczriczytm,
ale uzyskaly fachowe uprawnienia do udzielania Swiadczenzdrowotnych iudzielaj4 ich w ramach
wykonywa nej dzialalno Sci go sp o d ar czej.
Dziatalnol(leczniczalekarzy rno|e byi wykonywana w formie jednoosobowej dzialalnoSci
gospodarczej jako:
1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada wtasny gabinet);
2) indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwania;
3) indywidualna praktyka lekarska wyl4czniew zakladzie podmiotaleczniczego
na podstawie umowy z rytrr podmiotem.
Ponadto dziakalnoi1leczniczalekaruy moze byi wykonywana w formie sp6lki cl.wilnej, sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako srupowa praktvka lekarska.
Aby lekarze mogli rozpocz4( dzialalnofi(lecznicz4w jakiejkolwiek formiewy2ej wskazanych, musi
spelni6 niezbgdne przeslanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samorz4dr zawodowego - okrggowarada lekarska wla6ciwa dla miejsca
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny by( zacltowarle ptzez caly okres
prowadzenia dziaLalnoicileczniczej (chyba, 2e stanprawny ulegnie zmianie).
Lekarz wykonuj4cy dziaLalno1(Iecznicz4 jako praktykg zawodow4 zobowi4zani s4 speheiad m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z astaw4 z dnia 15 kwietnia 2011, r. o dzialalno1cileczniczej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:
1) posiadad aktuaL:re i pelne prawo wykonywaniazawodtt;
2) tzyska( wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Gospodarc zej lub akfiralny
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odpis z wla6ciwego rejestru (KRS);
3) zaw r ze( umowg ubezpieczenia o dp owie dzialno6 ci cywilnej.

Natomiast lekarz wykonuj4cy dziaLalno(;(lecznicz4jako indywidualna specjalistycznapraktyka
lekarska zobowi4zany jest spelniai wszystkie wyLej wymienione wymogi, a dodatkowo posiadai
specjalizacjgw dziedzinie medycyny odpowiadaj4cejrodzajowi i zakresowi Swiadczerl objgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale wymogi okre5lone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011. r.
o dzialalrro 6ci leczriczej.
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnejpodmiotu
wykonuj4c ego dziaLalno66 lecznicz4 za szkody bgd4ce nastgpstwem udzielania (;wiadczert
zdrowotnych albo niezgodnego zprawem zaniechariaudzielania 6wiadczenzdrowotnych oraz
minimalrr4 sumg gwarancyjn4 tego ubezpieczenia okreSla rozporz4dzenie MinistraFinans6w 229
kwietnia 201,9 r. (Dz.U. 22019 r. poz.866) w sprawie obowi4zkowego ubezpteczenia
odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu wykonuj4c ego dzialalno1( leczticz4.
Minimalrra suma gwarancyjnaubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dfuzszyrnniLl2
miesigcy, wynosi r6wnowarto6i w ztotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzelr, kt6rych skutki s4 objgte umowA ubezpieczenia OC lekatzalub lekarza dentysty
wykonuj4cego dziaLalno6i lecznicz4w formie jednoosobowej dziatalno6ci gospodarczej jako
indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu
wezwan'tia, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualra specjalistyczna
praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwaria, indywidualna praktyka lekarska wyi1i4cznie
w przedsigbiorstwie podmiotu Leczniczego na podstawie umowy z rynpodmiotem 1ub
indywiduaL:ra specjalistyczna praktyka lekarska wyl4cznie w przedsigbiolstwie podmiotu
Ieczniczego na podstawie umowy zrympodmiotem,
2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia orcz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzeA, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC lekarzalub lekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6i leczniczqw formie sp6lki cywiL:rej, sp6lki jawnejalbo sp6lki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

podmiot wykonuj4cy dziaLalno6i lecznicz4wykonuje wigcej niZ jeden rodzaj
dziaLalno(cileczriczej albo wykont\e dzialalno6i lecznicz4w wigcejniz jednejformie, wysoko66
minimalnej sumy gwarancyjnejubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi r6wnowarto1(najwyLszej
minimalrrej sumy gwarancyjnej okre6lonej dla wykonywanychrcdzaj6w dzialalno6ci leczniczej albo
form wykonywanej dzialalno1ci leczriczej.
Konkurs prowadzony jest zgodnie zustaw4z dnia 15 kwietnia201L r. o dziaLalno6ci lec:zniczej
(t. j. Dz. U . z 2020 r. poz. 295 ze zrn.) w skr6cie u.d.l.
JezeIi dany

udzielania Swiadczerf' zdrowotnych: Woj skowa Specj alistyczna Przychodnia
Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
na terenie dzielnicy Warszawa Rembert6w nale24ca do Zarnawiaj4cego.
4. Udzielajqcy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skladania ofeft oraz
odwolania konkursu na kazdym jego etapie do dnia zawarciaumowy.
5. Oferty w formie pisemnej naleLy skladai, w sekretariacie (pok. 106) (czynne: poniedzialek -pi4tek
w godz.7.30-15.00)Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zakl.ad Opieki Zdrowotne j wVr{arszawie przy A1. Gen. A. Clrru6ciela
"Montera"L03 w nieprzekraczalnyrnterminie do dnia 14,12,2020r. do godz. L0.00.
6. Otwarcie ofert nast4pi w pok. 117 na I pigtrze w siedzibie Wojskowei Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej
Sarnodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
"Speclek"
w Warszawieprzy Al. Gen. A. Chru6ciela,,Monteta" 103, w dniu 1
r. o godz. 10.30
7. Termin zwi1zatia ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do s
nia ofert.
3. Miejsce
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8. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert, a ogloszenie
wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszefiw siedzibie ZamawiajEcego oraz
na stronie internetowej www.spzozaon.pl
9. W toku postgpowania wykonawca moze zloLy( do komisji umotywowany protest w terminie 7
dni roboczych od dnia dokonania zaskar|onej czynnolci.
L0. Wykonawca bior4cy udzialw postgpowaniu moze wniedi do dyrektora Wojskowej
SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, w terminie7 dnt od dnia ogloszenia o rozsfrzygrigciu postgpowania,
o dwolanie doty cz4ce r o zstr zy gntgc ia p o s tgp owania.
L1. Protest i odwolanie nie przysluguj1 na wyb6r trybu postgpowania, niedokonanie wyboru
of erenta,

uniewaZnienie postgpowania.

pis Dyrek
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