
Zalqcznik nr I do zor:qd:enia
Dyrektoro Szpilola Wolskiego nr 28/2019

z dnia 29.01.2019 r.

OGI.OSZF:NIE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKI EGO 1M. DR AlIINY GOSTYNSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBUCZNEGO ZAKLADU OI'IEKI ZDROWOTNE./

W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

o~lasza konkurs ofert na udzielanie calodobowych specjalistycznych swi",lcze;, zdrowotn)'ch w zakresie
wykoll)"'wania badar. i zahiegow cndoskopow)'ch w Pracowni endoskopii oraL pOlostawania w gotowosci do
wykonywania w/w swhuleze;l przez indywidualne specjalistyczne prakt)'ki lekarskie w zakladzie
Icczuiczym podmiotu leczniczego.

Tennin rozpoez,eia i ezas lrwania umow w obu mkresaeh: od dnia 0J.03.21119 r. do dnia 30.06.20211 r.
Informaeje 0 warunkaeh konkursu, formularze ofcrt. wzory umow udost,pniane s~ w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie.ul. Kasprzaka 17. Dzial Kadr i Szkoleri, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 lub
na stronie internetowej Szpilala Wolskiego wWlV.wolski.med.pl

Proponowana pnez Udzielaj"cego zamowienia maks)'malna cena jednostkowa (ktora to kwota bel.
podalku VAT jest rowllorzl'dna I. kwohl lIelto):

90,001.1 brulto - m wykonanie I badania lub zabiegu gastroskopowego
ISO,Oll1.1brulto - za wykonanie I badania lub mbiegu kolonoskopowego
300,001.1 brnlto - za wykonanie I badania lub mbiegu kolonoskopowego w trybie dyzurowym
1511,1l1l1.1brulto - za wykonanie I badania lub zabiegu gastroskopowego w trybie dyzurowym
3S0,01l zI brulto - za EVL (obliteraeja zylakow przelyku ICD. 9-42.334)
340,001.1 brulto - za rozszerzanie Z\v,zenia przelyku ( ICD.9-42.92
470,1l0 zl brulto - prolezowanie przelyku ( ICD.9-42.81
450,00 zI brulto - ECPW ( w tym protezowanie ICD.9-51.1 0,51.85.5 I.S8,51.871
600,001.1 hrulto - ECI'W ( SEi\lS - slent samoroprz,zalny ICD.9-51.872. 52.932
3S11,UU1.1brulto - ablaeja gumjelita grubego ( ICD.9-45.43!

oraz
Ill,llll 1.1brulto - za I godzin, pozoslawania w gOlowosei do wykonywania ,wiadezen

Miejsce i termin skladania ofert: Szpilal Wolski I' Warsmwie, ul. Kasprzaka 17. pok.1 Oa do dnia 114IUlego
2019 r. do godz. I J.llU.

Oferty nalezy skladae w zamknil'tej kopereie opisanej w sposob wskazany w SWKO.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnyeh zostanie rozstrzygni,ly w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II.
pokoj nr lOa. I' dniu 13 lutego 211191'.0 godzinie 14.00.

Oferentjesl zwi~zany otert~ przez okres 30 dni od up!ywulerminu skladania ofert.

Udzielaj~ey zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania ofert,
przesuni,eia terminu skladania ofert, uniewaznienia POsll'powania konkursowego oral. przesuni,eia lenninu
rozslrzygni,eia post,powania w przypadku konieeznosei uzupelnienia dokumenlow przez oferenta.
W IOku posll'powania konkursowego Oferen!. ktorego inleres prawny doznaluszezerbku. ma prawo do skladania
prolestow do Komisji Konkursowej w lerminie 7 dni roboczyeh od dnia dokonania zaskarzonej ezynnosei. nie
pozniej jednak niz do dnia rozstrzygni,eia konkursu.
Olerent ma prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozslrzygni,ciu posll'powania.

ZgoJnio: I. art. 13 ust. I rO/.pow.1Jlcnia Parlamcnlu Europcj~"icgo i RaJy (UE) 2016(679 l dnia 27 \..wictnia 2016 r. Vv sprawie ochrony Hs6b lil)'c/nych
w L\~iazJ...uz przct\\arzanicm uanych osnblmycn (. .. ),11:\\. (RODO) infomlUjcmy. ic:

I) <ldmmistratorem dan)'ch (lsohowyeh os6b sl..ladajllC)Th Oferl)' jest Szpital Wolski im. dr Ann)' GostYlh.J...iejSamodziclnego Publiczncgo Zakladu
Opieki Zdrowolnej \\ Warszawie. adres: ul. Kasprzaka 17.01.211 Warsnwa;
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Zalqc:l7ik I7r 1 do :ar:qd:el7ia
Dyrektora S:pitala IVo/skiego I7r 28/2019

: dl7ia 29.01.2019 r.

2) administrator \\YLJlacl~llnspcktora Ochrony Danych.l. klllrym mogl) si~ Pallst'""o kontaktowac w spra\.\ach przC:lwaTl..aniaPallstwa danych
llsohlJ\.\ych l.a posrcdnict\\cm POClty clcktroniczncj. kancelaria@:wolski.mcd.pl:

J) administrator hl;dlic pr7clwar7 .•11I)mi~twa dane: w celu nicl.blrdnym do wypclnicnia obo\\'i~k6w i \\ykony •..••.ania szczcg61nych praw nalnhmych na
administratora wynikajlJcych '- art. 26. 27 USlaw) 0 dz.ialalnosci lcczniclCj.

4) dane osobowe Illog'l bye udostc;pnionc innym uprawnionYTI1podmiotom, na pot1stuwie przepis6w prawa, a takte flUrt.t:,C"l podmiot6w, 'L kt6rymi
administrator Lawarllllllow~ powicf7cnia przctw,ITlania danych Wlwi<}Zkuz realizacjq uslug oa m:Cl administratora (np, k3nCeiarilJ prawlllJ.
dosla\\'ClJ oprogramo\\'ania. lC\\'n~tr/,ll)'m aud)'tort:m, zleceniobiorclJ swiadczlJcym usluglf 7.,.akresu ochrony danych osobo\\')'ch);

5) adminislmtor nie zamierl3 przekazywac Parlst""3 danych osobowych do paJistwa tm:cit=go lub organizacji mic;dzynarodowcj;

Dodatkowo zgodnie z art. 13 us!. 2 RUDO infomlUjcmy, i.e:
I} Parlstwa dane osohowc ~dq pr/echo\\')'wane puez okres pro\\'adzcnia konkursu na swiadcl.enia zdnw.otne. nie dlul:Cj nii przcz okrcs 3 lat oJ daty

lakllliczenia Po.'lll;powania I\onl\urso\\cgo.;
2) przysluguje Panslwu prawo dostc;pu do trcSci s\\oich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przctwarzania. a lak1.e pra\\'o do wniesienia skargi

do organu nadzorclcgo. lj, Prelcsa lJw;du Ochrony Danych Osobowych,jcili przctwarzanic danych pw::t. adrninistratora naTUsza przcpisy ROIX>;
3) podanic danych osohowych jest dohrowolnc. jednakze niczb~dnc do wzit;cia udzialu w postcpo\\'uniu I\onkurso\\YIll pl7Cprowadlan)'m w ct:lu

\\)'Ionicnia w)'''onawcy UlllOW)'0 udziclcnic 7.31ll6wicnia na s\\iadczt:nia zdrowotne ohjlftc konl\urscm. KonsckwencjlJ nierodania danych
osobowych jest wykonanic obowhp"ku prawnt:go naloi.oncgo na adlllinistratora polcgaj~ccgo na odrl'uccniu ofcrty.;

..t ladministrator nic podejmujc dec}'lji W sJlOs6h zautomalyzowany W oparciu 0 P3Ilslwa dane 0501:>0\\'C.
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