
Zalqczniknr I do zarzqdzeniaDyrektora SzpitalaWolskiego
nr 11012019 z dnia 09.05.2019 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPITALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie ealodobo,,")'eh speejalistyeznyeh .wiadeze" zdrowotn)'eh w zakresie
kllrdiologii inwllzyjnej w O.rodku diagnost)'ki i terllpii wewn'ltrznaezyniowej Szpitnla Wolskiego przez
indywidualne speejalistyezne praktyki lekarskie w przedsi~biorstwie podmiotu leezniezego.

Termin rozpocz~cia i czas trwania umow: od dnin 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2020 r. przy czym Udzielaj'lcy
zamowienia dopuszcza mozliwose przedluzenia ww. okresu nie dluzej niz 0 kolejny rok, 0 ile zaistniej'l przeslanki
wynikaj'lce z przepisow ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umow udost~pniane S'l w siedzibie Szpitala Wolskiego
w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw, II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 oraz na stronie
internetowej Szpitala Wolskiego w"w,wolski,med.pl

Proponowana przez Udzielaj'lcego zamowienia maksymalna kwota nalemosci za wykonanie swiadczen
zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania w ramach PAKIETU A lub B wynosi odpowiednio:
1) 70,00 zl netto - za jedn'l godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania
konkursowego w ramach tzw. "ostrego dyzuru hemodynamicznego", w dni powszednie w godzinach
pomi~dzy 16,00 a 8,00 dnia nast~pnego, oraz w soboty, niedziele, swi~ta i dni wolne od pracy ustalone u
Udzielaj'lcego zamowienia w godzinach pomi~dzy 8.00 a 8,00 dnia nast~pnego, ktore to godziny obj~te s'l
obowiqzkiem sprawozdawania w celu ich rozliczenia, (cella lIIinimalna: 50.00 zillello)

2) 110,00 zl netto - za wykonanie jednej koronarografii, (cella lIIillilllalna: 90. 00 zl nello)
3) 400,00 zl netto - za wykonanie jednej angioplastyki, (cella lIIillimalna: 200, 00 zl nello)
4) 650,00 zl netto - za wykonanie jednej ablacji, (cella lIIillilllalna: 450,00 zillello)
5) 195,00 zl netto - za wykonanie jednego zabiegu wszczepieniai wymiany stymulatora jednojamowego, (cena

lIIillilllallla: 115. 00 zl nello)
6) 520,01l zl netto - za wykonanie jednego zabiegu wszczepieniai wymiany stymulatora dwujamowego, (cena

1II;lIilllollla: 320. 00 zl nello)
7) 221,01l zl netto - za wykonanie jednego zabiegu wszczepieniai wymiany kardiowertera defibratora jedno
Idwujamowego, (cena lIIinilllallla: 140, 00 zl nella)

(kwoty brutto Sll rownownzne z kwotami netto ze wzgl~dn nn zwolnienie z podntku VAT)

Miejsee i termin sklndllnill ofer!: Szpital Wolski w Warszawie. ul. Kasprzaka 17, pok.lOa do 15.05.2019 r. do
godz. 11.00.
Oferty nalezy skladae w znmkni~tej kopercie opisanej w sposob wskazany w szczegolowych warunkach konkursu
ofert.
Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konferencyjna w dniu 24.05.2019 r. ol(odz. 13.01l.

Oferentjest zwi'lzany ofert'l przez okres 45 dni od uplywu tenninu skladania ofert.

Udzielajqcy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni~cia tenninu skladania ofert, uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesunl~cla terminu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Oferent. ktorego interes prawny doznal uszczerbku, ma prawo do skladnnia
protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, nie
pMniej jednak niz do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Gferent ma prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozstrzygni~ciu post~powania,
Zgounie l an. 13 ust. 1 rolpom~dLl:nia Parlamenlu Euwpcjskicgo i Kady lUE) 20161679 'L dnia 27 kwietnia 2016 f.", sprnwic ochrony os6b Jiz)'czn)'ch w

lwi:ukul prlelWarzaniem danych osobowych ( ... ), (IW, (RODO) informujemy. Ie:
1)adminislralorem danych osobowych os6b skladajllC}"ch orerl)' jest Szpilal Wolski im. dr Ann)' Gosrynskiej Samodzielnego Publicl11ego Zakladu Opieki

Zdrowotnej w Wars1.a••••ie. adres: ul. Kasprzaka 17.01.211 Warsl.awa;
2)administrator w)'znacz)llnspektora Ochrony Oanych. z kr6rym mog~ si~ Panslwo kontaktowac w sprawach przctwarzania Panslwa danych osohowych 1.a

poSrcdnictwcm poczty elektronicznej: kancelariargwolski.med.pl;
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3)administralor ~dzie przetwarzal Pailstwa dane w celu niezb~dnym do wypelnicnia obowi'lzk6w i wykon)'wania slczeg61nych praw nalol,onych oa
administratora wynikaj~cych z art. 26. 27 U518\\)' 0 dzialalnoki leczniczej 1.j. (Dz.U. z 2018 r pOL. 2190),

4)dane osobowe mog" bye udost~pnione inn)m uprawnion)m podmiotom. oa podslawie pr1.epis6w prawa.. a tak2e oa rzecz podmiotow. l kl6rymi
administrator zawarl umowc; powierzenia przetwarzania danych w zwi'J-Zkuz realizacj" uslug Ila rzecl administratora (op. kancelarilJ praw"", dostawc'l
oprogramowania, zeviTlt;trznym audytorem, zleceniobiorc'l swiadc~cym uslugc; Z 7..akresuochrony danych osobowych);

5)administrator nie zamiena przekazywac Paflstwa danych osobowych do pailslwa trLeciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
DocIatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujemy, 1:e:
I)Pmislwa dane osobowe ~d<) przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na swiadczenia zdrowotne, nie dlui..ej nit przez okres J lal ad daty

zakOliczenia post~powania konkursowego.;
2)przysluguje PaflSlwu prawo dosttrpu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przctwarzania, a tute prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego, tj. Prezesa UrzC;duOchrony Danych Osobowych.je~li przctwan.anie danych przcz administratora narusza przepisy ROOO;
3)podanie danych osobowychjest dobrowolne,jednak2c niczbc;dne do wzic;cia udzialu w postepowaniu konkursow)'m prleprowadlanym w cdu ",')'Ionicnia

"'Ykonawcy umow)' 0 udzielenie 7.am6wicnia na swiadczen;a ldrowotne objlfte konkurscm. Konsckwcncj<) niepodania danych osobo")'ch jcsi
wykonanic obowi~u pray,.ncgo nalot.onego oa administratora polegaj'fcego na adrluceniu ofcrty.;

4)administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 PaJistwa dane osobowc.
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