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OGT,OSZENIE O KONKURSIE
NA UDZIELANIE SWTNOCZEN ZDROWOTNYCH

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

z siedzibqw 00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chru6ciela ,,Monteta" 103

zapraszaOferent6w

do skladania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzaj4cymzawarcie umowy
o udzielenie zam6wienia na wykonywanie ambulatoryjnych Swiadczeri zdrowotnych w zakresie
psychologii oruz konsultacji os6b ubiegaj4cych sig pozrvolenie na posiadanie broni.

Szczeg6lowy zakres Swiadczei, miejsce iczas udzielanialwiadczefiorazwyrnagane od
przyjmuj4cego zam6wienie kwalifikage zawodowe okredla zal. nr 1. do Szczeg6lowych Warunk6w
Konkursu Ofert - Formularz of.efty.

Konkurs ofert prow adzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy Ustawy
odzialalno1cileczniczejzdnialSkwietrria20l'1.r.(t.j.Dz.U.z2022r.poz.633,zp62n.zm.)
na podstawie art. 26 ust.3 i 4 ustawy z dnia15.04.2011. t. o dzialalno6ci leczniczej (t. j.Dz.U.
z2022t.poz.633,zp62n.zrn.)wzwi4zktzart.1.40,art.'J.41.,aft.!46ust.L, art.L47,art.'1.48ust.L,
art.'1"49, art.150, art. 151ust.1, 2i4-6, drt.152, art. L53 i art.154 ust.1i 2 ustawy z dnia27 sierpnia
2004r, o (;wiadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze Srodk6w publicznych (t.j. Dz.U. z
2021, r. po2.1285, z p62n. zm.).

OGOLNE WARUNKI KONKURSU

L. Umowa zostanie zawartar\a czas okredlony: 01,.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
2. Szcze g6lowe inf ormacj e :

Materialy konkursowe udostgpnione s4 na stronie internetowej www.spzozaon.pl
Konkurs doty czy zatrudnienia wykwalifikowane go p ersonelu do udzielania Swiadczeri
zdrowotnych.
Udzielanie Swiadczerl zdrowotnych moze odbywai sig pod warunkiem udzielania ichprzez
osoby maj4ce odpowiednie prawem okre6lone kwalifikacje otaz spelniaj4cy wymagania
okreSlone w Szczeg6lowych Warunkach Konkursu Ofert.

3. Miejsce udzielania fwiadczen zdrowofirych: Woj skowa Specj alistyczna Przychodnia
Lekarska,,Speclek" Samodzi'elny PublicznyiakladOpieti Zdiowotnej wWarszawie.

4.UdzieIaj4cy zam6wieria zastrzega sobie prawo do przesunigcia terminu skladania ofert oraz
odwolania konkursu nakaLdyrnjego etapie do dnia zawarciaumowy.

5. Oferty w formie pisemnej naIe?y skladaC, w sekretariacie (pok. 106) (czynne: poniedzialek -pi4tek
w godz.7.30-15.00)Wojskowej Specialistycznei Przychodni Lekarskiej ,Speclek"
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej A. Chru6ciela

"Montera"L03 w nieprzekraczalnym terminie do dni

6. Oferty sklada sig w zamknigtej kopercie z opisem: ,,Konkurs ofert na udzielanie Swiadczeri
zdrowotnych (wpisa6 zakres)", w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci, w miejscu i czasie
okreSlonym w ogloszeniu.

7. Otwarcie ofertnast4pi w pok. 117 nalpigtrze w siedzibie Wojskowej Specjalistycznei
Przycho dni Lekarskie j,, Sp ec Lek" Samo dzielny Publi czny Z aklad
w Warszawie przy A1. Gen. A. Chru6ciela ,,Montera" 103, w dniu

7. Termin zwi4zatia ofert4 wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu do

str. L

ofert.



g. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert, a ogloszenie

wynik6w poprzez wywieszenie-ogloszenia na tablicy ogloszefi w siedzibie Zamawiai4cego oraz

na stronie internetowej www.sPzozaon'Pl
9. W toku postgpowania wykonaw cu ^16"lozy1 

do komisji umotywowany protest w terminie 7

dni robotzych od dnia dokonania zaskarzonej czyruro6ci.

10. Wykonawca bior4cy tdzialw postgpowamu m91e^wnie6i do

Specjalisty czneivriychodni Lekarsliej ,,Speclek' Samodzielne du opieki

Zdrowotrej w Warszawie, w termini"Z i^od dnia ogloszeni stgpowania'

o dwolanie doty cz4ce rc zstt zy grugcia p ostqp owania'

Ll.Protest i od.wolanie nie ptiy"t"gtia na-wyb6r trybu postgpowania, niedokonanie wy

oferenta, uniewaZnienie postgpowania.
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