
Za/qcznik nr / da zarzqdzenia
DyreklOra Szpita/a IVa/skiego nr 8612019

z dnio 08.04.2019 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ SAMODZIELNEGO
PUBLlCZNEGO ZAKLAOU OI'IEKI ZDROWOTNEJ W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na:
1) udzielanie calodobow)'ch specjalistycznych swiadczen zdrowotn)'ch w zakresie chirurgii

naczyniowej w Oddziale chirurgii nacz)'niowej Szpitala Wolskiego oraz pozostawania w gotowosci
do udzielania w/w swiadczen

2) udzielanie specjalistyczn)'ch swiadczen zdrowotnych w z"kresie chirurgii nacz)'niowej w Poradni
chirurgii naczyniowej

przez indywidualne specjalistyczne prakt)'ki lekarskie w przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego.

Termin rozpocz~cia i czas trwan;a umow: od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.03.2020 r.

Informacje 0 warunkach konkursu. formularze ofcrt, wzory umow udost~pniane s~ w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszaw;e, ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. JI pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie internetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.mcd.pl

Proponowana przez Udzielaj:lcego zamowienia maksymalna cena jcdnostkowa (ktom to Iovota bez
podatku VAT jest rownorz~dna z kwot~ nctto):
I) za udzielanic calodobowych specjalist)'cznych swiadczen zdrowotn)'ch w zakresie chirurgii

naczyniowej w Oddziale chirurgii naczyniowej Szpitala Wolskiego oraz IlOzostawania w gotowosci do
udzielania w/w swiadczen:

80,00 zl za jedn~ godzin~ udzielania swiadczen,
30,00 zl za jedn~ godzin~ pozostawania w gotowosci do udzielan;a swiadczen.

2) za udzielanie specjalistycznych swiadczcn zdrowotn)'ch w zakrcsie chirurgii naczyniowej
w Poradni chirurgii naczyniowej:

0,5 zl brutto zajeden pkt rozliczeniowy NFZ

l\Iiejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok. IOa do dnia
11 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00 (1 konkurs) i 10.15 (2 konkurs).
Otwarcie ofert nast~pi w duiu 11 kwietnia 2019 r. godz. 11.00 (1 konkurs) i 11.15 (2 konkurs).

Oferty naleZy sklada.: w zamkni~tej kopercie opisanej w sposob wskazany w szczegolowych warunkach konkursu
ofert.
Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. JI,
sala konferencyjna w dniu 23 kwictnia 2019 r.o godz. 12.15 (1 konkurs) i 12.30 (2 konkurs).

Oferent jest zwi~zany ofe~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj~cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofcrt,
przesllni~cia terminu skladania ofert, uniewatnienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Oferent, ktorego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania
protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskari:onej czynnosci, nie
pozniej jednak nit do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent ma prawo zlotenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozstrzygni~cill post~powania.

Zgodnie l art. 13 ust. I rOlpo~dzcnia Parlllml:ntu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwielnia 2016 r, \Ii sprawi~ ochrony os6b fizyczll)'ch w
zwiazku l prLelwarzaniem dany,h llsobowych ( ... ). Izw, (RODO) infonnujemy. ie:

I )adminislratorem danych osobowych os6b skladajltc):rh Orerl)' jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotncj w Warsl.awi~, adres: ul. Kasprzaka 17,0) .211 Warszawa;

2)administralor w)'znaczyllnspektora Ochrony Danych, z kt6f)m mog" sicyPanstwo kontaktowac w sprawach przetwa17.ania Par'lstwa danych osobowych za
posredniclwem poczt)' elektronicznej: kancelaria@wolski.med,pl;
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3)administrator b~dlie przetwarzal Pansl",a dane: \\' celu niez~dnym do wypelnienia obowi¥k6w i wykonywania slczeg61nych praw nalolonych na
administratora \\)"nikaj(Jcych z art. 26, 27 ustawy 0 dzialalnosci IcclJliczej I. j. (Dz,U. z 201 8 r pOI. 2190).

4)dane osobowe mog~ bye udostc;pnione inn)m uprawnionym podmiotom, oa podstawie prlepis6w prawa, a takte oa rzeez podmiot6w, Z kt6rymi
administrator zawarl umow~ powierzenia przctwarzania danych w zwi'lZku z realizacjll uslug oa utez administratora (op. kancelariij prawnit-, dostawcll
oprogramowania, ze'Wnrrtrmym audytorem. zJcceniobiofq swiadcUlcym uslug~ z zakresu ochrony danych osobowych);

5)administralor nie zamierl..a przckazy",ac Pailstwa danych osobowych do panstwa tJ7.eciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujcmy, 1.e:
I )Pailstwa dane osobowe b~dfl przechowywane przcz okres prowadzenia konkursu na swiadczenia 1.drowotne, nie dlui.ej nit przez okres 3 lat oct daty

zakotic7..enia posl~powania konkursowego.;
2)przysluguje Pailstwu prawo dost~pu do trdci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przelwarzania. a laUe prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego, Ij. Prel:esa Urz~du Ochrony Danych Osobowych, jcsli prl..elwat7.anie danych pelcz administratora narusla prl.cpisy ROOO;
3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakt..c nicz~dne do "'lzi.;cia udzialu w poslCP0\\'311iu konkursowym przeprowadzanyrn w celu wylonienia

wykonawcy urnaw)' 0 udzielcnie zamowienia na swiadczenia zdrowotne objC;le konkursem. KonsekwencjE! niepodania danych osobowych jest
wykonanie obowi'llku prawnego nalotonego na adrninistratora polegajacego na odrzuceniu oferty.;

4)adrninistrator nie podejrnuje decyzji w spos6b zaulomal)'Zowany w oparciu 0 Pailstwa dane osobowc.
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