
Za/qcznik nr / do zarzqdzenia Dyrektora Szpita/a IVo/skiego
nr /3//20/9 z dnia 06.06.20/9 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 ealodobowyeh speejalistyeznyeh swiadezen zdrowolnyeh w zakresie
kardiologii inwazyjnej w Osrodku diagnostyki i lerapii wewn'llrznaezyniowej Szpilala Wolskiego przez
indywidualne speejalistyezne praktyki lekarskie w przedsi~biorslwie podmiolu leezniezego.

Termin rozpoez~eia i ezas trwania umow: od dnia 30.06.2019 r. do dnia 30.06.2020 r. przy ezym Udzielaj'lcy
zamowienia dopuszcza moi.liwose przedlui.enia ww. okresu nie dlui.ej nii. 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 www.wolskLmed.pl

Proponowana przez Udzielaj'lcego zamowienia maks)'malna kwota nalemosci za wykonanie swiadczen
zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania wynosi odpowiednio:

I) 70,00 zl netto - za jedn'l godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania
konkursowego w ramach tzw. "ostrego dyi.uru 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
obowi'lzkiem sprawozdawania w celu ich rozliczenia,

2) 110,00 zl netto - za wykonanie jednej koronarografii,
3) 400,00 zl netto - za wykonaniejednej angioplastyki,
(kwoty brutto s'l rownowaine z kwotami netto ze wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT)

Miejsce i termin skladania ofcrt: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.IOa do 10,06,2019 r. do
godz. l.tOO.
Oferty nalei.y skladae 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. II,
sala konferencyjna w dniu 19.06.2019 r. 0 godz. 14.30.

Oferent jest zwi'lzany ofert'l przez okres 45 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj'lcy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni~cia terminu skladania ofert, uniewai.nienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
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 zaskari.onej czynnosci, nie
pOiniej jednak nit do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zloi.enia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tenninie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozstrzygni~ciu post~powania.
Zgodnie I art. 13 usC I rozporzq.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 I dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fiz~..cznych w

lwi¥ku I przctwarzaniem danych osobo ••••)'ch ( ... ) • lz\\'. (RODO) infonnujemy. te:
1)administratorem danych osobowych os6b skladajllc)'th oferly jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki

Zdrowotnej w Warszawie. adres: ul. Kasprzaka 17.01.211 Warszawa;
2)administrator w)'znacl)'llnspektora Ochrony Dan)'ch. z kt61)m mogij si~ Pailstwo kontaktowa~ w sprawach przetwarzania Pailstwa danych osobowych za

posrednictwem poczt)' elektronicznej: kancelari&@\\o"Olski.med.pl;
3)administrator ~dzie przetwarzal Panstwa dane w eelu nie~dn)"m do wypclnienia obowi¥k6w i wykonywania szczeg61nych praw nalot.onych na

administratora w)'nikajijcych z art. 26, 27 USlawy 0 dzialalnoSci lec7nic7.ej 1.j. (Dz.U. z 2018 r poz. 2190),
4)dane osobowe moglJ bye Udosl~pnione innym uprawnionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa, a taki:e na rzecz podmiol6w. z kt6rymi

administrator zawarl umower powierzenia przetwarzania danych w zwi<}Zkuz realizacjlJ uslug na rzecz adminislratora (np. kaneelariij prawnlJ, dostawclJ
oprogramowania, zewn~trznym aud)lorem. zleceniobiorcll swiadcz~C)m uslug~ z zakresu ochrony danych osobo\\')'ch);

5)administrator nie zamierza prLekazywa~ Palistwa danych osobowych do paflstwa trzecicgo lub organizacji mi~dzynarodowej;
Dodatkowo zgodnie z art. 13 usl. 2 ROOO infonnujemy, te:
I )panstwa dane osohowe ~dll przecho\llY"'ane przez okres prowadzenia konkursu na swiadczenia 7.drowotne. nie dlu1.ej nit przez okres 3 lat od daty

7.akonC7.eniaposllfpowania konkursowcgo.;
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2)przysluguje Panslwu prawo dOSltfpU do lrclci swoich danych. ich sprostowania lub ograniczenia prl.etwarzania, a takie prawo do \\oniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa U~du Ochrony Danych Osobowych.jesli przetwarzanie danych prza administralora narusza przepisy ROOO;

3)podanie danych osobow)'ch jest dobrowolne, jednakte niczb~dne do wzitfcia udzialu w postepowaniu konkursow}1n przeprowadzanym w celu wylonienia
wykonawcy umowy 0 udzielenie zam6wienia oa swiadczcnia zdrowotne ohj~te konkursem. Konsekwencj1J niepodania danych osobo\\')'ch jest
wykonanie obowilp'.ku prawnego naloiollcgo oa administralora polcgaj,,!ccgo oa odrzuccniu ofc£1)',;

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