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OGT,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIETANIE SWTEPCZEN ZDROWOTNYCII

Dyrektor Wojskowei Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,Speclek" Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrov otnei w Warszawie
Warszawa, Al. Gen. A. ChruSciela,,Monteta" 1.03
00-910
zsiedzibqw
zaqraszaOfercnt6w
do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofertpoprzed,zaj4cyrnzawatcieumowy
na Swiadczenia zdrowotne wykonywane przez Tekar zy w zakresie:

o
.

.
o
o

psychiatrii:
- re aliza cj i 6w iadczefi p sychi atry czrry ch ambulatoryj nych dla doro slych
oraz
- konsultacji lekarza psychiatry osrib ubiegaj4cych sig o pozwolenie na bror[
Podstawowei Qpieki Zdrowotnej dla dzieci
lekarz sp ecj alista p ediatrii, me dycyny ro dzinnej
Bada4 diagnostycznych USG DoPpler DuPlex
Badari diagnostycznych USG
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:
- specjalista chirurgii og6lnej

Szczeg6lowy zakres Swiadczefl, miejsce lczas udzielania Swiadczefiorazwymagane od
przyjmuj4cego zam6wienie kwalifikacje zawodowe okre6la zal. nr 1. do Szczeg6lowych Warunk6w
Konkursu Ofert - Formularz ofeftv.

OGoLNE WARUNKI KONKURSU
Umowa zostanie zawartartaczas okre6lony: 01'.01'.2022t. do31-.12.2022t.
2. Szczeg6lowe inf ormacj e:
Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowejwww.sPzozaon.pl
Konkurs doty czy zatrudnienia wykwalifikowane go p ers onelu do u dzie lania Swia dczeri
zdrowotnych.
Udzielanie Swiadczeri zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udzielania ichprzez osoby
maj4ce odpowiednie prawem okge6lone kwalifikacje, a takze w odpowiedniej formie organizacyjnoprawnej.
Do konkursu mog4 przyst4pi(. podmioty wykonuj4ce dzialalnoS1leczticz4 w rozumieniu
przepis6w o dzialalnoicileczniczej oraz osoby fizyczne, kt6re nie s4 podmiotem leczniczym,
aleuzyskaly fachowe uprawnienia do udzielania Swiadczeitzdrowotrych iudzielai4ich w ramach
wykonywanej dzialalno3ci gospod arczej.
Dzialalnol(leczniczalekaruy moLebyC wykonywana w formie jednoosobowei dzialalno6ci
gospodarczei jako:
1) indywidualna praktyka lekarska (tnaczej praktyka stacjonarna - posiada wlasny gabinet);
2) indywidualna praktyka lekarska wylqcznie w mieiscu wezwania;
3) indywidualna praktyka lekarska wylEcznie w zakladzie podmiotuleczniczego
na podstawie umowy z tyr::. podmiotem.
L.

Ponadto dziatalnoil(leczniczalekarzy rnohebyi wykonywana w formie sp6lki cywilnei, sp6lki
jawnej albo sp6lki partnerskiej jako gruPowa praktyka lekarska.
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Aby lekarze mogli rozpocz4( dzialalnoi(leczricz1w jakiejkolwiek formie wyZej wskazanych, musi
spehrid niezbgdne przeslanki formalne do rejestracji praktyki zawodowej w organie
rejestracyjnym (samorz4du zawodowego - okrggowa rada lekarska wla6ciwa dla miejsca
wykonywania praktyki zawodowej). Ponadto wymogi te powinny by(. zachowane przez caty okres
prowadzenia dzialatroSciTeczniczej (chyba,2e stan prawny.ulegrue zmianie).
Lekarzwykonuj4cy dziatalnofiCleczmicz4jako praktykg zawodow4zobowi4zani s4 speh:riai m.in.
nastgpuj4ce warunki, zgodnig z ustlwq.,z dnia 15 kwietrLia 20LJ. r. o dzialalno1icileczniczej
(t.j. Dz. rJ . z 2021. r. poz. 71L, z p62n. zm.) odpowiedniq do wymog6w niniejszego konkursu, tj.:
1) posiadai aktualne ipelne prawo wykonywaniazawodtt;
2) uzyska(wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej lub aktualny
odpis zwlalciwego rejeshu (KRS);
3) zawrze( umowe ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej.
:

Natomiast lekaru wykonuj4cy dzialalnol(Lecznicz4jako indywidualna specjalistycznapraktyka
lekarska zobowi4zany jest spelniai wszystkie wyiej wtrrmienione wymogi, a dodatkowo posiadad
specjalizacjgw dziedzinie medycyny odpowiadaj4cej rodzajowii zakresowiSwiadczerl objgtych
niniejszym postgpowaniem oraz pozostale wymogi okreSlone w ustawie z dnra L5 kwietrria 201'l'.r.
o dzialalno 1ci leczriczej.
Szczeg6lowy zakres obowi4zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnejpodmiotu
wykonnj4c ego dzialalnoS6 lecznic z4 za szkody bgd4ce nastgpstwem udzielani a Swiadczen
zdrowotnych albo niezgodnego zprawem zaniechania udzielania Swiadczertzdrowobrych oraz
minimalrr4 sumg gwarancyjn4 tego abezpieczenia okre6la rozporz;edzente Ministra Finans6w 229
kwiebria 20!9 t. (Dz.U. 220'1.9 r. poz.866) w sprawie obowi4zkowego ub;ezpieczeria
odpowiedzial:ro6ci cywilnej podmiotu wykonuj4c ego dzialalno(;( leczricz4.
Minimalrra suma gwarancyjna ubezpieczeniaOC, w okresie ubezpieczenia nie dhtLszyrnntL12
miesigcy, wynosi r6wnowarto6( w zlotych:
1) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia orc2350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzeit, kt6rych skutki s4 objgte umowA ubezpieczenia OC Iekarzalublekarua dentysty
wykonuj4cego dzialalno6i lecznicz4w formie jednoosobowej dzialalno6ci gospodarczej jako
indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wylEcznie w miej scu
wezwantia, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywiduah:ra specjalistyczna
praktyka lekarska wyl4czniew miejscu wezwania, indywiduaLra praktyka lekarska wyl4cznie
w przedsigbiorstwie podmiotu Ieczniczego na podstawie umowy zrympodmiotem lub
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyl4cznie w przedsigbiorstwie podmiotu
Iecznicze go na podstawie umowy z ty m p o dmiotem,
2) 75 000 euro w'odniesieniu do jednego zdarzenia oraz350 000 euro w odniesieniu do wszystkich
zdarzet:., kt6rych skutki s4 objgte umowA abezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty
wykonuj4cego dzialalno6i leczniczyw formie sp6tki cywilnej, sp6lki jawnejalbo sp6lki
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,
Jezelidany podmiot wykonuj4cy dzialalno6i lecznicz4 wykonuje wigcej ni2 jeden rodzaj
dzialalnoicileczriczej albo wykonuje dzialalno6i lecznicz4w wigcej ni2 jednej formie, wysoko66
minimalr:rejsumy gwarancfnejubezpieczenia OC tego podmiofu stanowi r6wnowartofl(naiwy2szei
minimalrrej sumy gwarancyjnej okre6lonej dla wykonywanych rodzaj6w dzialalno6ci leczniczei albo
form wykonywanej dzialalno6ci leczriczej.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustaw4 z dnia 1"5 kwietnia201L r. o dzialalnoScileczniczei
(t. j.Dz.U.22021.r.poz.71'1,, zp62n. zm.) w skr6cie u.d.l.
3. Miej sce udzielania 6w iadczefi zdrowotrych: Wo j skowa Sp ec j alistyczna Przycho dnia
Lekarska ,,Speclek" Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie
na terenie dzieL:ricy Warszawa Rembert6w nale|4ca do Zamawiaj4cego.
4. IJdzielaj4cy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skladania ofert otaz
odwolania konkursu nakazdyrnjego etapie do dnia zawarciaumowy.
5. Oferty w formie pisemnej nale|y sklada6, w sekretariacie (pok. 1,06) (czlmne: poniedziatek -pi4tek
w godz.7.30-15.00)Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiei ,,SpecLek"
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przy'A1,.-G9n, A. Chru6ciela
Samodzielny Publiczny ZakladOpieki Zdrowotnej
do
dni
"Montera"lO3 w nieprzekraczalnymterririnie
':d6iBo'42;.i10.00:
6. Otwarcie ofert nast4pi w pok. 117 nal pigtrze w siedzibie Wojskowej Specialistycznei
Przycho dni L ekarskie j,, S p eclek" S amo dzi elny Publi czny ZakN-a
w Warszawieprzy A1, Gen. A. Chru6ciela,,Montera'i 103; w dniu
zwi4zatia ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do skladania ofert.'
Termin
7.
8, Rozstrzygnrgcie konkursu nast4pi w terminie in S ani od dnia otwarcia oftert, a ogloszenie
qrnik6#p iprr"rwywieszeniu-Sglorr"tria na tablicy ogloszertw siedzibie Zarnawiai4cego otaz
na stronie internetowej Www.spzozaon.Pl
9. W toku postgpowania wykonawca mo2e zlozy( do komisji umotywowany protest w terminie 7
dni roboczych od dnia dokonania zaskar2onej czynno6ci.
10. Wykonawca bior4cy udzialw postgpowaniu moze wnie56 do dyrektora Wojskowej
SpecjalistycznejPrzychodni Lekarskiej ,;Speclek" Samodziehrego Publicznego Zaklads Opieki
Zdrowotnej w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozslrzygntgciu postgpowania,
odwolanie doty cz4ce rozstrzy gnigcia postgpowania.
11. Protest i odwolanie nie przyslugrti4 na wyb6r trybu
oferenta, uniewaZnienie postgpowania;
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