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OGT,OSZENIE O KO NKURSIE
NA UDZIELANIE SWIENCZEN ZDROWOTNYCH

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiei ,Speclek" Sarnodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie

z siedzib4w 00-9L0 Warszawa, Al. Gen. .A. Chru6ciela ,,Montera" 103

zaptasza Oferent6w

do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert popr;zedzaj4cyrn zawarcie umowy
na Swradczenia zdrowotne wykonywane przezlekany w zakresie:

. stomatologii

Szczeg6lowy zakres Swiadczen, miejsce i czas udzielania 6wiadczerl oraz wyrnagane od
przyjmuj1cego zarn6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal. nr 1 do Szczeg6lowych War:unk6w
Konkursu Ofert - Formularz oferfq.

OGOLNE WARUNKI KONKURSU

1, Umowa zostanie zawartar:.a czas okre6lony od dnia podpisania umowy do 31,.72.202'1,t.
2. Szcze g6lowe inf ormacj e :

Materiaty konkursowe udostgpnione s4 na stronie internr:towejwww.spzozaon,pl
Konkurs dotyczy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania Swiadczeri
zdrowotnych.
Udzielanie Swiadczef zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udzielaruaichprzez osoby
majEce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, atetk2e w odpowiedniejformie orgarizacyjno-
plawnej,
Do konkursu mogA przyst4pi( podmioty wykonuj4ce dzialalno(;(lecznicz4 w rozumieniu
plzepis6w o dziaLalno1;cileczniczej otaz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmioternleczniczym,
ale uzyskaty fachowe uprawnienia do udzielania Swiadc;z,enzdrowotnych iudzielaj1ich w lamach
wykonywanej dzialalno6ci gospod arczej.
Dziatalno1(Ieczniczalekarzy rnoze byi wykonywana w l.ormie jednoosobowej dzialalno6ci
gospodarczej jako:

1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacionarna - posiada wlasny gabinet);
2) indywidualna praktyka lekarska wylqcznie w miejscu wezwania;
3) indywidualna praktyka lekarska wyl4czniew zakladzie podmiotuleczniczego

na podstawie umowy ztympodmiotem.

Ponadto dzialalnoi1leczniczalekarzy rnoLe byi wykonywana w formie sp6lki cywilnej, sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.
Aby lekarze mogli rozpocz4( dzialalno1(Lecznicz4w jakiejkolwiek formiewyLej wskazanych, musi
spelni6 niezbgdne przeslanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samoru4du zawodowego - okrggowa rada lekarska wla6ciwa dla miejsca
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny by( zachowaneptzez caly okres
prowadzenia dzialalno(cileczniczej (chyba, ze stan prawny ulegnie zmianie).
Lekarz wykonuj4cy dziaLalno(Clecznicz4 jako praktykg zawodow4 zobowi4zani s4 speLriai m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwietnia 201'1. r. o dzialalnolciLeczniczej
(t.j.Dz.U.22020 r. poz.295 ze zm.) odpowiednio do wyrnog6w niniejszego konkursu, tj.:

1) posiadai aktualne i pelne prawo wykonywania zawodtt;
2) rzyska1 wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej lub aktualny
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odpis zwla1ciweeo rejestru (KRS);
3) zaw r ze( umowe ubezpteczenia o dp owie dzialno6ci cywilnej.

Natomiast lekarz wykonuj4cy dzialalnoS(lecznicz4jako indywidualna specjalistycznaptaktyka
lekarska zobowi4zany jest spetniad wszystkie wyLej wyrnienione wymogi, a dodatkowo posiadai
specjalizacjgw dziedzinie medycyny odpowiadajEcej rodlzajowi i zakresowi lwiadczeA objgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostaLe wymogi okre6lone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011, t.
o dziaLalno(;ci leczniczej.
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywiJnejpodmiotu
wykonuj4cego dzialalno6i lecznicz4 za szkody bgd4ce narstgpstwem udzielania lwiadczen
zdrowotnych albo niezgodnego zprawem zaniechania udzielania Swiadczenzdrowotnych oraz
minimalrr4 sumg gwarancyjn4 tego rbezpieczenia okre6lia rozporz4dzenie MinistraFinans6w 229
kwietnia 201,9 r. (Dz. U . 2 2019 t . poz. 866) w splawie obc,wiEzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu wykonuj4c ego dziaLalnol( Ieczricz4.
Minimalrra suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okrersie ubezpieczenia nie dluzszyrnni:212
miesigcy, wynosi r6wnowarto66 w zlotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzeria oraz 3i50 000 euro w odniesieniu do wszystkich

zdatzeit, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC lekarzalublekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6i lecznicz4w formie jednoosobowej dziaLalno6ci gospodarczej jako
indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyL4cznie w miejscu
wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalislyczna
praktyka lekarska wyL4cznie w miejscu wezwaria, inclywidualna praktyka lekarska wyl4cznie
w przedsigbiorstwie podmiotu leczniczego na podstarvie umowy ztytrLpodmiotem lub
indywiduaLea specjalistyczna praktyka lekarska wyL1czniew przedsigbiorstwie podmiotu
leczniczego na podstawie umowy zrympodmiotem,

2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 3'50 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzeA, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC lekarzalublekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6(lecznicz4w {ormie sp6lki cywilnej, sp6lki jawnej albo sp6iki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

Jezeli dany podmiot wykonuj4cy dzialalno66 lecznicz4 wykonuje wigcej niz jeden rodzaj
dzialalrro6cileczniczej albo wykonuje dzialalno(;(Iecznic:z4w wigcejni2 jednej formie, wysoko6i
minimalnej sumy gwarancyjnejubezpieczeria OC tego podmiotu stanowi r6wnowarto6(najwyLszej
minimalrrej sumy gwarancyjnej okreSlonej dla wykonywanych rcdzaj6w dzialalno6cileczniczej albo
f orm wykonywanej dziatalno6c i Ieczniczej.

Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustaw 4 z dnia 15 kwietnia 2011 t . o dzialalno (;ci Ieczniczej
(t. j. Dz. U, z 2020 r. poz, 295 ze zrn.) w skr6cie u.d.l.

3. Miejsce udzielania (;wiadczefizdrowotnych: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
na terenie dzielnicy Warszawa Rembert6w nalez4ca da Zamawiaj4cego.

4. Udzielaj4cy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skladania ol:ert oraz
odwolania konkursu na kazdym jego etapie do dnia zawarciaumowy.

5. Ofelty w formie pisemnej nalezy sklada6, w sekretariar:ie (pok. 1,06) (czyrne: poniedzialek -pi4tek
w godz.7.30-15.00)Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnei w Warszawie przy Ai. Gen. A. Chru6ciela

"Montera"103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.O3.2OZLr. do godz. 10.00.
6. Otwalcie ofelt nast4pi w pok. 117 na I pigtrze w siedzibie Wojskowej Specialistycznej

Przychodni Lekarskiej "Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Warszawie przy A1. Gen. A. Chru6ciela ,,Monteta" L03, w dniu A2.03.202'1, r. o go:dz, 10.30

7. Termin zwi4zaria ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert,
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Rozstrzygrigcie konkursu nastqpi w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofer! a ogloszenie
wynik6w poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszefr w siedzibie Zarnawiaj4cego oraz
na stronie internetowej www.spzozaon.pl

9. W toku postgpowania wykonawca moze ztoLy( do komisji umotywowany protest w terrninie Z
dni roboczych od dnia dokonania zaskat2onej czynnoSci.

10. Wykonawca bior4cy udziaLw postgpowaniu moze wnie6i do dyrektora Wojskowej
SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" Sarnodzielnego Public zrrego ZakhaduOpieki
Zdrowotnej w Warczawie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozsttzygnigciu postgpowania,

o dw olanie doty cz4ce r o zstr zy gnig c i a p o s t gp ow ania.
LL. Protest i odwolanie nie przyslugaj4 na wyb6r tryba

oferenta, uniewaznienie postgpowania.
postgpowania, niedokonanie wyboru

UK

Dyrektora)
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