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OGI,OSZENIE O KONKUR.SIE
NA UDZIELANIE SWTENCZTN ZONOWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepir;6w art.26 ust 3 i 4 ustawy z {n.15.04.201 1r.
o dzialalnoScileczniczej (t.j.Dz.U.22020 r. poz.295 zp62n. zm.) oraz ustawy z dn.27.08.2004 r. o Swiahczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (t.j. Dz.U, 22020 r. ,poz. 1398 zp61n. zm.).

Dyrektor Wojskowei Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Sa]nodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie p :zy AiL. Gen. A. C$ru6ciela

,,Montera" L03, 00-910 Warszawa
nplaszaPfe-r@

do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzaj4cym zawarcie umowy na Swiadczenia
zdrowotne wykonywan e pr zez lekar zy w zakresie :

o endokrynologii
o badari diagnostycznych - opis zdjgd RTG

Szczeg6lowy zakres fwiadczeti, miejsce iczas udzielania Swiadcze(:'oraz wymagane od przyjr4uj4cego
zam6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zat. nr 1 do Szc:.zeg6lowych Warunk6w Konkursu Ofert -
Formularz oferty.

OGOLNE WARUNKI KONKURSU

1" Umowa zostanie zawartetr:.a czas okreSlony: od 01,01.2021i r. do 30,06.202'1,r.
2, Szczeg6lowe informacj e:

Materialy konkursowe udostgpnione sA na stronie internetowej www,spzozaon.pl
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do ud:zielania Swiadczefi zdro#otnych.
Udzielanie Swiadczeri zdrowotnych moze odbywai si
odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, a takLe
Do konkursu mog4 przyst4pi( podmioty wykonuj4ce
o dzialalrro6cileczniczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie
uprawnienia do udzielania Swiadczefr zdrowotnych i
gospodarczej.
Dziatalno((leczniczalekarzy moLeby( wykonywana w formie jednoosobowej dzialalno6ci g{spo darczej
jako:

1) indywidualna praktyka lekarska
2) indyrvidualna praktyka lekarska w miejscu wezwania,
3) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska (inaczej specjalistyczna praktyka stacjonarna - flosiada wlasny

gabinet)
4) indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwania,
5) indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w zakladzie podmiotu leczniczego na podstawie umofvy z tym

podmiotem,
6) indywidualna specjalistycznapraktyka lekarska wylqcznie w zakadzie podmiotu leczniczego na flodstawie

umowy z tym podmiotem.
Ponadto dzialalno1(leczniczalekarzy mozeby( wykonywarra w forr:nie sp6lki cywilnej, sp6lkljawnej albo

sp6lki partnerskiej jako Frupowa prakt.vka lekarska.
Aby lekarze mogli rozpoczy( d formie wyhejwskazanych, rirusi spelnii
niezbgdne przeslanki formalne w organie rejestracyjnym ($amorz4du
zawodowego - okrggowarada miejsca wykonywania praktyki zawodoulej). Ponadto
wymogi te powinny by( zachowane przez caly okres prowadzenia drzialalno6cileczniczej (chybf 2e stan
plawny ulegnie zmianie).

Lekarz wykonuj4cy dzialalnoS(leczniczEjako praktykg zawodow4zobowi4zani s4 spetniaf nl.m.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustawq z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnod cilgczniczej (t.j.D".IJ. z 2020 r.
poz.295 ze zm.) i odpowieclnio do wymog6w niniejszego konkursu, bj.:

1) posiadai aktualne i pehle prawo wykonywania zawodu,
2) uzyska( wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji oDzialalno1ci Gospodarc4ej,
3) zawrze( umowe ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej.
Natomiast lekarz wykonuj4cy dzialalno6i leczniczEjako indywidualna specjalistyczna prakq,lka lekarska

zobowi4zany jest speh-riai wszystkie wyLejwymienione wymogi a dodatkowo posiadai specjftzacjg
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w dziedzinie rodzajowi i zakresowi |wiadczertobjgtych niniejszym]
postgpowani okreSlone w art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011t.
o dzialalno6c

ialn< ego
Swi nego
min

;6w 229 kwielnia 2019 r. w sprawie oborVi4zkowego
ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu wykonuj4cego' dzialalnoS(leczniczq.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpie:czenia nie dluzszyrnni7lf miesigcy,
wynosi r6wnowarto6( w zlotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do je t\ich zdarzert,

kt6rych skutki s4 objgte umow cQgo dzialalno6i
leczniczlw formie jednoosobo ldkarska,

ktyka lekarskawyl4cznie w miejscu wezwania,,indywidualna specjalisty aznapraktyka
ualna specjalistyczna praktyka lekarska wyl4cz:,niew miejscu wezwania, ihdywidualna
wyl4cznie w zakladzie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tyq\ podmiotem

lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyl4cznie w zakladzie podmiotu leczn]iczego
na podstawie umowy z tym podmiotem,

2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdatzenia ora r 350 000 euro w odniesieniu do wszys tTlich zdarzef,
kt6rych skutki s4 objgte un:Iow4 ubezpieczenia OC lekarza lub lelcarza dentysty wykorLuj4c$ go d.zialalno6(
lecznicz4 w formie sp6lki cywilnej, sp6lki jawnej albo sp6lki partnerskiej jakq grupowa prafttyka lekarska.

I e Zeli dany p o dmio t wyk o nuj 4 cy d zialalno 6 ( le c znic zq
leczniczej albo wykonuje dziatalno6 ( lecznicz1w wigce
gwarancf n ej ubezpieczenia OC te go po dmiotu stano
gwarancyjnej okre6lonej dla wykonywanych r o dzaj6w
dzialalnoSci leczniczej.

3' M SpecjalistycznaPrzychodnia Lekar$ka ,,Speclek"
S Warszawie.

4. U przesunigcia terminu skladania ofert praz odwolania
konkursu na kaZdym jego etapie, do dnia zawarciaumowy.

5. Oferty w formie pisemnej naleLy sklada6, w sekretar
w Wojs k o wej Specj alis ty cznej P ruy cho dni Lek ar s kie j
Opieki Zdrowotrejw Warszawieprzy A1. Gen. A. C
nieprzekraczalnym terminie do dnia 16,12.2020r, do

6. Otwarcie ofert nast4pi w pok. 117 nalpigtrze w Wo
Przychodni Lekarskiej,,Speclek" Samodzielnym Pu
w Watszawie przy Al. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera" 103, 00-910 Warszawa w dniu 16 grud4ia 2020 r.
o godz.10:30.

7" Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.
8. Rozstr st4pi w terminie do 7 dni od druia otwarcia ofert, a oglosienie wynik6w

poprz zenia na tablicy ogloszeri w siedzibie Zartawiaj}cego olaz na stronie
intern

9. do komisji umot5rwowany protest w terminie 7 dni
c1'

10. wnie6i do dylektora Wojskowej Specjaliptycznej
Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Publicznego Zakladu Opielti Zdrowotnejlv Warszawie
w terminie 7 dni od dnia ol4loszenia o rozstrzygnigciu postgpowania, odwolahie dotycz1ce r,ozs
postgpowania.

L1. Protest i odwolanie nie przysluguj4 na wyb6r trybu postgpowania, niedokonanie w!'
uniewaZnienie postgpowania.

J'boru
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