W arszaw a, 24.08.2021" r.

Sprawa nr PL AON /KO/4/202L

OGLOSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWTAOCZENI ZDROWOTNYCH

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej_Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielny Publiczny
Zaklad, Opieki Zdtowotnej w Warszawie
z siedzibEw 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chru6ciela ,,Monteta" LO3
zaprasza Oferent6w
do skladania ofert i uczestrrictwa w konkursie of.ertpoprzedzaj4cymzawarcie umowy
na 1wiadczenia zdrowobre wykonywane pr zez lekar zy w zakresie:

.
o

storyatologii
Pqdstawowej Opieki Zdrowotnej

g6lowy zakres fwiadczeir, miejsce i czas udzielania (;wiadczefl or az wy magane od
przyjmuj4cego zam6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal.m 1 doSzczeg6lowych Warunk6w
Konkursu Ofert - Formularz ofert:.r.
J

Szcze

OGOLNE WARUNKI KONKURSU
1,.

Umowa zostanie zawarta

r1a czas

okreSlony:

- stomatolog od dnia podpisania umowy do 30.09.2022r.
- lekarz Podstawowej Opieki Zdrowobrej od 01.10.2021. r. do 31,.05.2022 r.
2. Szczegdlowe informacj e:

Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie intemetowejwww.spzozaon.pl
Konkurs doty czy zatrudnienia wykwalifikowanego personelu do udzielania 6wia dczeft
zdrowotnych.
Udzielanie Swiadczefi zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udzielania ichprzez osoby
maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje, atakLe w odpowiedniejformie organizacfnoprawnej.
Do konkursu mogA przyst4pi( podmioty wykonuj4ce dzialalnoi1leczricz4 w rozumieniu
przepis6w o dzialalnoScileczticzej oraz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmiotem leczniczym,
ale uzyskaly fachoWe uprawnienia do udzielania Swiadczeilzdrowotrych iudzielaj4ich w ramach
wykonywanej dzialalno6ci gospo dar czej.
Dzialalno((leczniczalekarzy rrLohely( wykonywana w formie jednoosobowej dzialalno6ci
gospodarczei jako:
1) indywidualna praktyka lekarska (inaczej praktyka stacjonarna - posiada wlasny gabinet);
2) indywidualna praktyka lekarska vvylEczniew miejscu wezwania;
3) indywidualna praktyka lekarska wyl4czniew zakladzie podmiotuleczniczego
na podstawie umowy zrynpodmiotem.
Ponadto dzialalnoif leczniczalekarzy moze byd wykonywana w formie sp6lki cywilnej, sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako grupowa praktvka lekarska.
Aby lekarze mogli rozpocz4( dzialalno1(lecznicz4w jakiejkolwiek formiewyizejwskazanych, musi
spelnid niezbgdne przeslanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samorz4duzawodowego - okrggowa rada lekarska wla6ciwa dla miejsca
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny by( zachowane przez caly okres
prowadzenia dzialalno6ci leczniczej (chyba, 2e stanprawny ulegnie zmianie).
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Lekarzwykonuj4cy dzialalnoi(leczniczq jako praktykg zawodow4zobowi4zani s4 spefuriai m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnie z ustaw4 z dnia 15 kwiebria 201'1, r. o dzialalno6ci leczniczej
(t.j. Dz. U . z 2021. r. poz. 711) odpowiednio do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:
1) posiadai aktual:re i pelne prawo wykonywaniazawodu;
2) uzyska(wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji oDzialalno6ci Gospodarczej lub aktualny
odpis zwlaficiwego rejestru (KRS);
3) zawrze( umowg ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej.
Natomiast lekaruwykonuj4cy dzialalno(;(Iecznicz4jako indywidualna specjalistyczna praktyka
lekarska zobowi4zanyjest spehriai wszystkiewyhejwymienione wymogi, a dodatkowo posiadai
specjahzaggw dziedzinie medycyny odpowiadaj4cejrodzajowii zakresowi Swiadczerl objgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale wymogi okre6lone w ustawie z dria L5 kwietnia 2011' r.
o dzialalno 1ci lecniczej.
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnejpodmiotu
wykonuj4cego dzialalno66 lecznicz4 za szkody bgd4ce nastgpstwem udzielania 1wtadczefi.
zdrowotnych albo niezgodnego zprawem zaniechania udzielania Swiadczertzdrowobrych oraz
minimalrr4 sumg gwarancyjn4 tego ubezpieczenia okre6la rozporz4dzenie MinistraFinans6w 229
kwietrria 2019 r. (Dz. U . z 2019 r. poz. 866) w sprawie obowi4zkowego ubezpieczeria
odpowiedzialno6ci cywilnej podmiotu wykonuj4c ego dzialalno(;( leczticz4.
Minimalrra suma gwarancyjna ubezpieczeniaOC, w okresie ubezpieczenia nie dluLszyrnfi?12
miesigcy, wynosi r6wnowarto66 w zlotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzefi, kt6rych skutki s4 objgte umow4 ubezpieczenia OC Iekarzalub lekarza dentysty
wykonuj4c ego dziahalnoSi lecznicz4w formie jednoosobowej dzialalno6ci gospodarczei jako
indywiduaL:ra praktyka lekarska, indywiduahra praktyka lekarska wyL4cznie w miejscu
wezwania, indywidualra specjalistycznapraktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna
praktyka lekarska wyl4cznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyl4czrie
w przedsigbiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy ztympodmiotem lub
indywidualna specjalistycznapraktyka lekarska wyl4cznie w przedsigbiorstwie podmiotu
leczniczego na p o dstawie umowy z ty m p o dmiotem,
2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdatzeria oraz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzeh, kt6rych skutki s4 objgte umowA ubezpieczenia OC lekarzahtblekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno66 lecznicz4w formie sp6lki cywilnej, sp6tki jawnej albo sp6lki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,
Jehelidany podmiot wykonuj1cy dzialalno6i leczniczq wykonuje wigcejniz jeden rodzaj
dzialalnoilcileczriczej albo wykonuje dzialalno6i lecznicz4w wigcej niz jednej formie, wysokoSd
minimalrrej sumy gwarancfnejubezpieczeriaOC tego podmiotu stanowi r6wnowarto1Cnajwy2szei
minimalrrej sumy gwarancfnej okre6lonej ella wykonywanychrodzaj6w dzialalno(ci leczniczej albo
form wykonywanej dzialalno1ci Ieczriczej.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia L5 kwietnia2}l'1. r. o dzialalno6ci leczniczej
(t. j. Dz. U . z 202'1. r. poz. 711) w skr6cie u.d.l.

dnia
Lekarska,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
na terenie dzielnicy Warszawa Rembert6w nalez4ca do Zarnawiaj4cego.
4, TJdzieIaj4cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skladania ofert oraz
odwolania konkursu nakaldymjego etapie do dnia zawarciaumowy.
5. Oferty w formie pisemnej naIeLy skladaC, w sektetariacie (pok. 1,06) (czynrte: poniedzialek -pi4tek
w godz.7.30-15.00)Wojskowej Specialistycznej Przychodni Lekarskiej ,Speclek"
Al" Gen. A. Chru6ciela
Samodzielny Publiczny Zaklad. Opieki Zdrowotnej w Warszaw
"Montera"103 w nieprzekraczalnymterminie do dnia A7.09.2021 di. 10.0Q;
6. Otwarcie ofert nastqpi w pok. 117 na I pigtrze w siedzibie Wojskowej Specialistycznei
3. Miej sce udzielania 6w iadczert zdrowotnych: Wo j skowa Sp ecj alis tyczna Przycho

sff.2

Z
Przychodni Lekarskiei ,Speclek" Samodzielny Publiczny Zakla
i.
1,
w Warszawie przy A1. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera" 103, w dniu
10;30
7. Termin zwi4zania ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.
8. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert, a ogloszenie
wynik6w poptzez wywieszenie ogloszenia na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiaj4cego oraz
na stronie internetowej www.-spzqzaon.pl
9. W toku postgpowania wykonawca moze zloty( do komisji umotywowany protest w terminie 7
dni roboczych od dnia dokonania zaskarizonej czynno$ci.
10. Wykonawca bior4cy udzialw postgpowaniu moLe wnie6i do dyrektora Wojskowej
SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, w terminie7 dm od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu postgpowania,
o dwo lanie doty cz4ce r o zstr zy gl:;rgc ia p o stgp owania.
LL. Protest i odwolanie nie przyslugtj4 na wyb6r trybu postgpowania, niedokonanie wyboru
oferenta, uniewaznienie postgpowania.
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