
W arszaw a, 1'8.01'.2021 r.

Sprawa nr FL AON /KO/U2021'

OGI,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWIAPCZEN ZDROWOTNYCH

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek" Samodzielny Publicz.ny
Zaklad Opieki Zdrowotnei w Warszawie

z siedzibaw 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chru3ciela ,,Montera" L03

zaprasza Oferent6w

do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofeft poprzedzaj4cym zawarcie umowy
na lwtadczenia zdrowotne wykonywane Ptzezlekatzy w zakresie:

. stomatologii

Szcze g6lowy zakr es 6wiadczefi, miejsce i czas udzielania 6w iadczen or az wy rrLagane od

ptzyjrn'tj4cego zarn6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal. m 1. do Szczeg6lowych Warunkow
Konkursu Ofert - Formularz of.erV.

OGoLNE WARUNKI KONKURSU

1. Umowa zostanie zawarta na czas okre6lony od dnia podpisania umowy do 31'.12.202'Lr.

2. Szczeg6lowe inf ormacj e:

Mater.ialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowejwww.spzozaon.pl
Konkurs doty czy zatrudnienia wykwalifikowane go personelu do udzielania 6wiadczeri
zdrowotnych.
Udzielanie lwiadczen zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udzielania ich ptzez osoby

maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, a takLe w odpowiedniej formie otgarizacyjno-

prawnej.
Do konkursu mog4 przyst4pi( podmioty wykonuj4ce dzialalno(;Cleczricz4 w rozumieniu
przepis6w o dzialalno(rcileczriczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmiotemleczniczyrn,
ale uzyskaty fachowe uprawnienia do udzielania Swiadczef zdrowotnych iudzielai4ich w ramach

wykonywa nej dzialalno Sci go sp o dar czej.

Dzialalnol(leczniczalekarzy moze byi wykonywana w formie jednoosobowej dzialalno6ci
gospodarczej jako:

1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada wlasny gabinet);

2) indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwania;
3) indywidualna praktyka lekalska wylEczniew zakladzie podmiotu leczniczego

na podstawie umowy zWtrLpodmiotem'

Ponadto dzialalnol(leczniczalekarzy rnoLeby6 wykonywana w formie sp6lki cywilnej, sp6lki
jawnej albo sp6tki partnerskiej jako g@.
Aby lekarze mogli rozpocz4( dziaLalnofi(Iecznicz4w jakiejkolwiek formiewyzei wskazanych, must

spetnid niezbgdne przeslanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samorz1du zawodowego - okrggowa rada lekarska wla6ciwa dla miejsca

wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny by( zachowaneprzez caly okres

prowadzenia dzialalnolcileczniczej (cl-ryba, ze stan prawny ulegnie zrnianie).

Lekatzwykonuj4cy dzialalnol(Iecznicz4 jako praktykg zawodow4zobowi4zani s4 spehriai m'irL.

nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustaw4 z dnia L5 kwietnia 2011 r. o dzialalno 1cileczticzej
(t.j.Dz.lJ,22020 r. poz.295 ze zm.) odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:

1) posiadai aktualne i petne prawo wykonywania zawodu;
2) uzyslca(wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospo darczei lub aktualny
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odpis z wla$ciwego rejestru (KRS);
3) zawr ze( umow g ub ezpieczenia o dp owie dzialno6ci cywilnej.

Natomiast lekarz wykonuj4cy dziaLalno$(Tecznicz4jako indywidualna specjalistycznapraktyka
lekarska zobowi4zany jest spelniai wszystkie wyLej wymienione wymogi, a dodatkowo posiadarl
specjalizacjg w dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rodzajowi i zakresowi 6wiadczef, objgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2071" r.

o dzjaLalno (;ci leczniczej.
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego rbezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnejpodmiotu
wykonuj4cego dziaLalno6i lecznicz4 za szkody bgd4ce nastgpstwem udzielania 1wiadczen
zdrowotnych albo niezgodnego zptawem zaniechania udzielania Swiadczenzdrowotnych oraz
minimaln4 sume gwarancyjn4 tego ubezpieczenia okreSla rozporz4dzenie Ministra Finans6w 229
kwietnia 2019 r . (Dz. U . z 2019 r. poz. 866) w sprawie obowi4zkowego ubezpieczenia
o dp owie dzialno6ci cywilnej p o dmiotu wykonuj 4c e go dzialalno 5( Iecznicz4,
Minimalrra suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie tbezpieczenia nie dluLszyrnnizl,2
miesigcy, wynosi r6wnowarto6d w ztotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzeria oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich

zdarzeit, kt6rych skutki s4 objgte umow4 rbezpieczenia OC Iekarza lub lekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6dlecznicz4w formte jednoosobowej dzialalnolci gospodarczej jako
indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu
wezwarria, indywidualna specjalistyczna plaktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwan'tia, indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie
w przedsigbiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy zryrclpodmiotem lub
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyL4cznie w przedsigbiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy zWmpodmiotem,

2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzetia oraz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzet, kt6rych skutki s4 objgte umow4 abezpieczenia OC lekarzalublekarza derLtysty
wykonuj4cego dziaLalno6i lecznicz4w formie sp6lki cywilnej, sp6tki jawnej albo sp6iki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

J e Leh d any p o dmio t wyk o nuj 4cy dzialalno (; ( lec znicz4 w ykonuje wi g c ej niz j e d en rc dz aj

dzialalnoilcileczriczej albo wykonuje dziatalno6i lecznrczyw wigcej niz jednej forrnie, wysoko66
minimalrrej sumy gwarancyjnejubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi r6wnowarto6(najwyl:;ze1
minimalnej sumy gwarancyjnej okle6lonej dla wykonywanych rcdzaj6w dzialalno(;cileczriczej albo
form wykonywanej dzialalno6c i leczniczej.

Konkurs plowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia2011, r. o dzialalno6ci leczniczej
(t. j.Dz.U.22020 t. poz.295 ze zm.) w skr6cie u.d.l.

3. Miejsce udzielania lwiadczert zdrowotnych: Woj skowa Specj alistyczna Przychodnia
Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
na terenie dzielnicy Warczawa Rembert6w nale|4ca do Zamawiaj4cego.

4. Udzielaj4cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skladania ofert oraz
odwolania konkursu na kazdym jego etapie do dnia zawarciaumowy.

5. Oferty w formie pisemnej naIe?y skladai, w sekretariacie (pok. 106) (czyrne: poniedziaiek -pi4tek
w godz.7.30-15.00)Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki ZdrowotnejwV,{arszawie przy A1. Gen, A. Chru6ciela
"Montera"103 w nieprzekraczabnym terminie do dnia A8:A2.2A21, r. do god2,10.00.

6. Otwalcie ofert nast4pi w pok. 117 nalpigtrze w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej .Specl,ek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie przy AL Gen. A, Chru6ciela ,,Montera" L03, w dniu A8.02.2A2'1, r. o godz. 10.30

7. Termin zwi4zania ofelt4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.
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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 ogloszef w siedzibie Zarnawiaj4cego oraz
na stronie internetowej www. spzozao4,lzl

9. W toku postgpowania wykonawca moze zloLy( do komisji umotywowany protest w terminie 7

dni roboczych od dnia dokonania zaskar|onej czynno1ci.
10. Wykonawca bior4cy udziat w postgpowaniu moze wnie56 do dyrektora Wojskowej

SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" SamodzieLrego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej wWarszawie, w terminie 7 dru od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu postgpowania,

o dwolanie doty cz4ce r o zslr zy gni gcia p o s t gp owania.
11. Protest i odwolanie nie przysfu.gaj4 na wyb6r trybu

oferenta, uniewaznienie postgpowania.
postgpowania, niedokonanie wy

DYRE
skowej

l)nzy'eltodni
Samodzic'lnego

Zrlrowot
Iek, J

str. 3


