
Zalqcznik nr / do zarzqdzenia
DyreklOra Szpitala Wo/skiego nr /27/20/9

z dnia 03.06.20/9 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZI'ITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLlCZNEGO ZAKLADU OI'IEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. KASI'RZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotny'ch w zakresie psychiatrii w
cz~sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrom Zdrowia I'sychicznego przcz indywidualne specjalistyczne
praktyki lekarskic w zakladzic leczniczym podmiotu leczniczego.

Termin rozpocz~cia i czas tnvania umow: od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

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

I'roponowana przez Udzielaj~cego zamowienia maksymalna cena jednostkowa brulto, ktora to
"'vota bez podatku VAT jest rownorz~dna z "'vot,! nelto:

7,5 zl brulto - zajeden punkt NFZ.

Miejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, uJ. Kasprzaka 17, pok.IOa do dnia 13
czem'ca 2019 r. do godz. 09.30.
Otwarcie ofert nas~pi w dniu 13 czenvca 2019 r. godz.IO:OO.

Oferty naleZy skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w sposob wskazany w szczegolowych warunkach
konkursu ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczeli zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego,
paw. II, sala konferencyjna w dniu 24 czenvca 2019 r.o godz. 11.40.

Oferentjest zwi~zany ofert~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj~cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed ternlinem skladania ofert,
przesuni~cia terminu skladania ofert, uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia
terminu rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniccznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenla.
W toku post~powania konkursowego Ofere nt, ktorego interes prawny doznal uszczerbku, ma prawo do
skladania protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskartonej
czynnosci, nie poiniej jednak nit do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent ma prawo zlotenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia
ogloszenia 0 rozstrzygni~ciu post~powania.

Zgodnie z art. 13 ust I rozporzlJdl.enia Parlamenlu Euro~iskiego i Rady (VE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
tizYC1.nychW lwilp:ku Z przctwananicm danych osobo~)"ch C .. ), tzw. (ROOO) informujcmy, te:

I)administralorem danych osobowych os6b skladajllC}'ch oftrty jest Szpital Wolski im, dr Ann)' GostyJiskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu
Opieki Zdrowotnej w Warszawie. adres: u1. Kasprzaka 17, OJ .211 Warsz3wa;

2)administralor .•••).znaczyl Inspcktora Ochrony Danych, Z kt6rym mog4 sicr Panst .•••u kontaktowae w sprawach przetwarzania Panstwa danych
osobowych z.a po~n~dnictwem poczty elektronic7llej: kancc:laria@wolski.med.pl;

3)administrator ~dzie p17..etwarzal Panstwa dane w eelu nie~dnym do .•••.ypelnienia obowilJZk6w i wykony".ania szcleg61nych praw nalozonych
na administratora .•••}nikajQcych z art. 26, 27 ustawy 0 dzialtllno~ci leczniczej t. j. (Dz.U. z 2018 r poz. 2190).

4)dane osoOO.•••e mog" bye udostlfpnionc innym uprawnionym podmiolom, na podstawie przepis6w prawa. a takle na rzecz podmiot6w, z kt6rymi
administrator zawarl umow~ powicrzenia przetwanania danych w zwilJZku z realil..acj4 uslug na rzecz administratora (np. kancelarill pra .•••n4.
dostawq oprogramowania. ze\\n~trznym aUd)1orem, zleceniobiorcll ~wiadcZilC)m uslugcr z zakresu ochrony danych osobowych);

5)administrator nie zamierza przekazywac PaJistwa danych osoOOwyeh do pailstwa trzeciego lub organizaeji milfdzynarodowej;
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust, 2 RODO informujemy, le:
I)Panstwa dane osobowe bcrdll przechowywane przez okres prowadzenia konkursu oa ~wiadczenia zdrowotne, nie dlutej nit przez okres 3 lat od

daly zakonczcnia postlfpowania konkursowego.;
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2)przyslugujc: Panstwu prawo dost~pu do trdci swoich danych. ich sprostowania lub ograniczenia przetwarl.ania, a takie prawo do \\oniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzc;du Ochrony Dan)'ch Osobowych. jeSli prlt~twarzanie danych pr1eZ administratora narusza
przcpisy RO[)()~

3)podanie danych osobowych jest dobrowolnc:, jednakte niezb~dne do \\,ziercia udzialu w posh:powaniu konkurso\\)'m prt-cprowad7.anym Vi celu
\\)'Ionienia wykonawcy urnow)' 0 udzielenic lam6wienia oa ~wiadczcnia J'.drowotne objerte konkursem. Konsekwencj4 niepodania danych
osobowych jest wykonanie obowi¥ku prawnego nalotonego na administratora polcgajlJcc:go na ool7uceniu ofeny.;

4)administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 Panstwa dane osobowe.
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