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OGT,OSZENIE O KONKURSIE

NA UDZIELANIE SWIAPCZEN ZDROWOTNYCH
Dvrektor W skqwej SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowptnei w Warszawie
z sledzibqw 00-910 Warszawa, Al. Sen. A. Chru6ciela ,,Montera" 103
zaqrasza Oferent6w

do skladania ofer! i uczestnictwa w konkursie ofert poptzedzajAcym zawarcie umowy
a zdrowotne wykonywane przezlekalzy w zakresie:
na swla
a

Szczeg6tow

przyjmuj
Konkursu

Zdrowot
zakies lwiadczeh, miejsce iczas udzielania Swiadczerl orazwyrnagane od
o za16wienie kwalifikacje zawodowej okre6la zal. nr 1, do Szczeg6lowych Warunlr.6w
ert - Formularz of.erty.
OGOLNE WARUNKI KONKURS U

1. Umowa

-

od daty

2. Szczegdl

Materialy
Konkurs

zaw at ta r:ta czas okre6lony:

pisdnia umowy do 31.L2.2022t.
e irlformacje:
surtowe udostgpnione sq na stro rie internetoweiWwvt-Spzozaol'd
czy tratrtdnienia wykwalif ikowane go p ersonelu do udzie lani a 6wiadczefi

Udzielanie 6 iadizen zdrowotnych moze odbywa( sig pod warunkiem udzielania ich przez osoby
iedhie prawem okre6lone kwalifikacjp, atakze w odpowiedniejformie organizacyjnomaj4ce od
prawnej.
ialabro6i lecznicz4 w ro zurnieniu
Do konku
kt6re nie s4 podmiotemleczniczym,
przepis6w o
zen zdr owotnych i udzielai4 ich w ramach
alerzyskaLy
wykonyw
-!
Dzialalno6( cznlczalekarzy rnoae bye wykonywa+a w formie jednoosobowei dzialalno6ci
jako:
gospod
1)indyw ual4ra praktyka lekarska (tnaczej praktyka stacionarna - posiada wlasny gabinet);
2)indywi uaha praktyka lekarska wylEcznie nl miejscu wezwania;
3)indywi ualga praktyka lekarska vtylqcznie w zakladzie p o drni otu I e c znicze go
wip umowy z ryrnpodmiotem.
na
D(;(Ieczniczalekarzy moLebyi wy conywana w formie sp6lki cywilnej, sp6lki
ka lekarska.
lekarska
partnerskiej jako grupowa Praktyka
jakiejkolwiek
formie wyzej wskazanych, musl
Iecznicz4
dzialalno
S(
zp
ocz4(
ro
w
praktyki zawodowej w organie
spelnii ni
a rada lekarska wlaSciwa dla mieisca
rejestracyj
wykonywa r prdktyki zawodowej). Ponadto wympgi te powinny bylzachowanepr4ez caly okres
dzidlalrro6cileczniczei
prow
ftalrroSci Ieczniczej (chy ra, 2e starrprawny ulegnie zmianie).
dzialalno 3( lecznicz4j ako p r akfyk g z aw o dow 4 z ob owi 4zari s 4 s p e briad m. in.
Lekaruwy
i, zgodrie zustaw4z dnia 15 kw ietnia 201'1. r. o dzialalno(cileczticzej
nastgpuj4ce
z
(t.j.Dz.U"
l.poz.711) odpowiednio do wYmP g6w niniejszego konkursu, tj.:
aktqalrre i pelne prawo wykonywaniazawodu;
1) posi
Ponadto
jawnej albo
Aby lekarze

str. L

'pji o D zialalno 6ci Gospo darc zei

2) uzyska(

odpis z
3) zawrzeC

Natomiast
lekarska
specjalizagg
niniejszym
o dziala

lub aktualny

(KRS);
rejestru \r\I\D/;
le]estlu
mo1ve ubezpieczenia od rowiedzialnQ6ci cywilnej.
lSCIWe go

rt wykonuj4cy dzialalno6i leczniczViako indywidualna specjalistycznapraktyka
spelniai wszystki e wy|eiJ wymienione wymogi, a dodatkoWo posiada6
dzinie me dycyny o dp owia d aj 4cpj t o dzaiowi i z a kre s owi Swi a d czen obigty ch
iowaniem oraz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dnia 15 kwletrria 201X r.
jest

Szczeg6Low

wykonu
zdrow
minimalna
kwietnia 201
odpowiedzi
Minimalna

4ce nastgp stwem

udzielania 6w iadczeft

albci niezgodnego z prawem zaniechania udzielania Swiadczeri zdrowotnychotaz
mg gwarancyjnq tego tbezpieczenia o|<re6la rozporz4dzenie MinistraFinarts6w 229

t. (Dr.tJ. 22019 r. poz.866) w sprawi! obowi4zkowego ubezpieczenia
lno6ci cywilrrej p o dmiotu wykonuj 4ce go dzialalno(C Ieczricz1.
ubezpieczeniatnie dluLszyrnfiL12
gwarancyjna ubezpieczenia OC, w
* okresie ubezpieczenia
rma
ma gwarancyjnaubezpieczenia
p6wnowartoSi w ztoty ch:
m1eslgcy/
qdniesieniu
do jednego zdarzenia
1) 75 000 eu w
zdatzen,
dziatalnoi1 lecznicz4 w f ormie
wyko
indywid lna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu
wezw
praktyka

wp

iolstwie podmiotu leczniczego na pcidstawie umowy ztytrLpodmiotem lub
ra ppecjalistycznapraktyka lekarska Wyl4cznie w przedsigbiorstwie podmiotu

2) 75 000 eu

zdarzen,

wy
partne
Jezeli dany

t

wykonuj4cy dzialalno6i lecznicz4wykonuje wigcej niz jeden rodzai
jednej formie, wysoko6i
i albo wykonuje dzialal:ro6i lepznicz4w wigcej niz

dzialalnoSci
minimaJnej
minimalnej my gwarancy]nel
form wykonywarfej dzialalno6c i leczticzei.
Konkurs; frowgdzony jest zgodnie z ustaw4 z ddia L5 kwietnia 201L r. o dzialalno6ci leczniczej
poz.711) w skr6cie u.d.1.
(t. j.Dz.U. 2202'1. r. poz.711\
3. Mieisce udzielapria

lwiadczefizdrowotnych: Wojpkowa Specjalistyczna Przychodnia

UdzieLaj4ly z{m6wienia zasttzega sobie prawQ do przesunigcia terminu skladania ofert
korikursu na kazdym jego etapie do
w
5. Oferty
15.00) Woj skowei Specj alis tycznej Przychodni Lekarskiej,Speclek"
w godz.
Samodzi
Publiczny ZakladOpieki Zdrowdtnei w Warszawie przy A1. Gen. A. Chru6ciela
"Montera'f 103 1w nieprzekraczalnymterminie do dnia p1.P5,2021 t do 9od2.10.00.
5. Otwarcie $fert frast4pi w pok. 117 nalpigtrze w fiedzibie Wojskowej SpecjalistycLnej
Przychodihi Ldkarskiej ,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
'04.05.2021
r. o godz. 1.0.30
w Warsz{wie przy A1. Gen. A. Chru6ciela ,,Morltera" 1.03, w dniu
T.Terminz
fLia ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.

4.

str.2

8. Rozstrz
wynik6w
na stlo
9. W toku
dni ro
10. Wykona

Speciali

11..

od
Protest i
oferenta,

w terminie So 5 dni od dnia otwarcia ofert, a ogloszenie
w)rwieszenie ogloszenia na t{blicy ogJoszefi w siedzibie Zamawiaj4cego oraz

konkursu nast4pi

w'w'w-sltzo z,aon

-o7

ania wykonawca moze zLoLy( do komisji umotywowany protes! w terminie 7
dnia dokonania zaskarzonej czynno6ci.
or4cy udziat. w postgpowaniu mope wnie6i do dyrektora Wojskowej
iPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek[' Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki

DYT{
skowej

Przycho i

Samoclzielnego

str. 3

