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: dnio I lUi]. ]()]() r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZI'ITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUIlLlCZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

nglasza konkurs ufcrt on udziclanie calo<Jobow)'ch spccjulistyczn~'ch swiadczcll zdrowotnych W ,ukresic
chirurgii ogolncj w Szpitnlnym Oddzinlc Rntunkowym przez inllywidualnc spcejulistyezne prukty'ki
Ickarskic W lukladzic Icczniczym.

Termin rozpocz~cia i czas trwania umow: od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Informacje 0 warunkach konkursu. formularze ofert. wzory umow udost~pniane s~ w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie. ul. Kasprzaka 17. Dzial Kadr i SzkoleJi. Paw. II pok.IOa. w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego \\w\\'.\\olsld.l11l'd.pl

l)ropoJlowana przel Udzielajl}Ccgo zumowicnia l11aksynutlnn l'cna jcdnostkowa hrutto ron'noznaczna
kwocic nctto zc wz~h;du lUI lwolnicnic 1 podatku \' AT:

110,00 zl - zajedn~ godzin~ udzielani" swiadczell zdrowotn)ch obj~t)ch przedmiotem post~powania.

Micjsee i termin skluduniu of crt: Szpital Wolski w Warsz"wie. ul. Kasprz"ka 17. pawilon II. pok.1 Oa. 110 dnia
13 lutcgo 2020 r., do godzin)' J 2.00.

Of en) nalei)' skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w sposob wskazan)' w szczegolow)'ch warunkach konkursu
ofen.

Konkurs na udzielanie swiadezeJi zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpit"la Wolskiego, paw. II.
sala konferencyjna w dnin 2 J lutego 2020 r. 0 godz. 13.00.
Oferentjest zwi~zany ofert~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania of crt.

Udzielaj~c)' zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terrninem skladania o I'crt.
pr7csunic;cia terminu sktadania ofert. unicwainienia post~po\\'ania konkursowego oraz przesunit:cia terminll
rOlstrzygni~cia post<;powania w przypadkll konicclllosci lIlupdnienia dokulllcntbw przez orenmta.
\V toku post'tpowllnia konkllrsowego Ofcrcnl. ktorego interes prawn)' doznal lIszclcrbku. ma prawo do skladania
protestow do Komisji Konkllrsowej w terminic 7 dni robaczyeh od dnia dokonania zaskarzonej czynllosci. nie
pOiniej jednak niz do dni" rozstrzygni~cia konkllrsll.
Oferent l11aprawo zloienia odwolania do Oyrektom Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0

rozstrzygll i<:cill post<;po\vania.

Zg.OOIllCI arl, IJ u:o.l 1 rllIPllrl<lJ/cllIa Parlalllcnlu hlrtlPCJ"J,;icgll i RaJy lUI':) ~()lflio7lj I dnia ~7 J,;\\iclma :!016 r. \\ :o.pr:ml~'oehHln~ I\:o.('lbli/yc/nych \\
I\\la"'u I pflel\\ilrlOl11H,'1llo.lIl~\.:huS(ltxm~ch I ) .1/\\, IROOO) illformujcm~. lc:

I )aJministralnrem JillIych osohO\\ych u:o.('lh••kladllj'1ryrh ufrrly .Icsl S/pilal "'/(llski illl dr Army (i{lSly,iskicJ SamoJlidncgu Puhhc7.IlCgl1 laJ,;lm.lu 0plcl.:i
IOW\HIIllC.I\\ Wan./ .•t\\ ie••Hlrcs' ul, t-:aspr/aJ,;a 17. Ul-:! II W;lrSl.a\\iI.

:!)aJmillistralor \\}7.11;lCl)llnspcklora OclUllll)' Dall~t:h. l kl{'H)rtl lll{lg4 silOPan ••I\\o konlaJ,;tu\\'a~ \\ spra\\,lch prJ:cl\\i1rzania (lm'lsl"a diloych osobo"yeh l-<l
posrednit:lwem poelt) ekllrl1nlczncj: lanedaria,i{-wolsli.mcd.pl:

J ).ldminislralor b.;dzic prlclwar7.al PanSI"a dane w cdu niclbc;dnym do wypdnicnia obowi<p:l6w i w)'konywania szczeg61nych pra" nalMOn)ch na
adminislralora wynika.i~C)'ch I an, 26. 27 w.taw y' 0 dlialalnosci Icclniclcj t. j. (D1..U. 12018 r POI..2190).

-tId anI.' OS{lOO\\'Cmog" bye Udosl~pnionc inn)'m uprllwnionym podmiolom. na podsillwie przepis6 .•••prnwa. a lak2.e na r1.CCZpodmiol6w. 1. J,;lorymi
adminisu3Ior zawarl umow~ powierzcnia prZClwilrl.ania danych w l.wiazku z reali/.acj<! uslug. na rzeCL i1dminislralora (np. kancelari,! prawna. JUSlawe,!
Ilprogramowan;a. Ic\\n';lrlnym audY1(lrcm. l.!cccniobiorc'l s\\';adcz~cym usluglOz zaJ,;rcsu nehruny danyeh nsohowychl:

:' ).ldmini ••ltillor nic 1..IJllicr/-<lPI7t:J..:lllywac Pansl\\a dan~ch (Isoho\\ych do pilll••lwa Irlceicgo luh organmle.Ji milOdlynarl\dtl"c.I:
Ilt1dalko\\(I/godnic I art. 1.1u••1 2 RODO inftlrmuJclll~. 7C
1Wmhl\\<l danc o••oh\l\\c bcd.l pr/cchlmY\\i1nc pr/CI o1..rcs ptll\\ad/Clllil J,;{mkursll nil s\\ladC/c/lla Idw\\OIIlC. Illl" dluicj ni) pr/.CI nkrl"s .I lall\d dat~

"lkllll~'/~'llIa poslql\I\\allJa konkur'I\\\q:l'.
~lprJ:y"ltlg.u.lc Palbl\\U PrilWOdllSllOPUdn Iresel "'\\\lld! danyeh h;h 'pwsIO\\ania luh Ilg.rank/cnia pucI\\arI<Ulia. il laUc pr;l\\\l Ju \\lIic ••icnia skargt dn

lIfganu nad/{lr~',-cg(l.lIl'rc/csa l!,":du ()chwl1~ Dall\.:!1 (1'llhll\\~ch.lCslt pr/CI\\ar/;trll~' dill,~ch rr/O adllllllhtralora 11;lrlhta pr/~'pl ...~ KOl>O.
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3 )podanie danych osobO\.,,)'ch jest dobrowolnc, jednak1:e niezbc;dne do wzi.;cia ud7ialu w postt:powaniu k(ln~ursowympncpn.maJLan~m \\ (elu \\ ylllllll:nia
\\ykonuwcy umo") 0 udzicknie l.amowicllia na swiadc7cnia zdrO\Hltnc nojt;tc konkursent. Konsc\{\\encjij nlcpod,mia danych oslloo .•.•ych Jest
wykonanic ohowilJ'.kU pra\\'llcgn naloioncg.\) fla administratora pokgajaccgo oa odr/uccniu oli:r1y.:

4 )administrator nit: pndc,imujc dccy:rji \\ sposoh lauloltlaIYl~)\\any w \lparcUl tl Panslwa dane INlhll\\C
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