
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 169/2020

z dnia 22.10.2020 r,

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLlCZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZAWIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie calodobowych specjalislycznych ~wiadczen zdrowolnych w zakresie chorob
wewn~lrznych w II Oddziale choroh wewn~lrznych przez indywidualne specjalislyczne praklyki lekarskie w
przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego.

Termin rozpocz~cia i czas trwania umoww obu zakresach: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umow udost~pniane s~ 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 slronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Proponowana przez Udzielaj~cego zamowienia maksymalna cena jednoslkowa brullo, klora bez podalku VAT
stanowi cent netto:

za jedn~ godzin~ udzielania swiadczen w II Oddziale chorob wewn~trznych w dni powszednie w godzinach
pomi~dzy 15.35 a 8.00 dnia nasl~pnego oraz w soboty, niedziele i swi~la w godzinach pomi~dzy 8.00 a 8.00 dnia
nasl~pnego.

• 75,00 zl - za jedn~ godzin~ udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania.

Miejsce i lermin skladania oferl: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.l0a do dnia 29 pafdziernika 2020
r. do godz. 10.00.

Oferty nalei)' skladae w zamkni~tejkopercie opisanej w sposob wskazany w SWKO.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konferencyjna w dniu 09 Iistopada 2020 r. 0 godzinie 10.00.

Oferentjest zwiljZ8nyofe~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
Udzielaj~cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesuni~cia terminu
skladania ofert. uniewaznien;a post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu rozstrzygni~cia post~powania w
przypadku koniecmo~ci uzupeloienia dokument6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Oferent, kt6rego interes prawny doma! uszczerbku, rna prawo do skladania protest6w
do Komisji Konkursowej w termin;e 7 dn; roboczych od dnia dokonania zaskartonej czynno~ci, nie p6iniej jednak nit do
dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlorenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w termin;e 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygni~ciu post~powania.
Zgodnie z art 13 usi. 1 ozporzadzenia Parlamentu Eurnpejskiego iRady (Ui::::)2016/679 7.dnia 27 kwietnia 2016 r, W sprawie ochrony os6b fiZYCIJlych w
:lwil)7.ku I pT7~I\'tarJ:anicm danych osobowych ( ... ) • 11\'0.(RODO) infonnujemy. ie:

) )administratorem danych osobow)'ch os6b skJlda;.c)'ch orrrt)' jest Szpital Wolski im. dr Anny Gost)T1skiej Samodzielnego Publicznego Zakladu
Opieki Zdrowotnej w Warszawic, adres: ul. Kasprzaka 17, OI~211 Warszawa;

2)administrator wyznaczyllnspektorB Dehrony Danych, z kt6rym mog~ si~ Pailstwo kontaktowac w sprawach przetwarzania PBnstwB danych osoOOwych
za po~rednictwem poczty elektronicznej: kanceIBria@wolski.med.pl;

3)administrator b~dzie przennrzal Paitstwa dane w celu niez~dnym do "")'PCtnienia oOOwi¥-k6w i wykonywania szczeg61nych praw nalo1.onych na
administratora ",)'nikaj4C)'ch 1 an. 26, 27 uSfa",,)' 0 dzialalno~ci ICC7J1iczejt. j. (Dz.U. 7. 2020 r P07_ 295).

4 )dane osobowe rnog~ bye udosf~pnione ino)w uprawnionym podmiotorn, na podstawie przcpis6w prawa. a takte na rzecz podmiot6w. z kt6rymi
administrator zawarl umowy pov.;erzenia przetwarzania danych w zwi~u z realizacj~ uslug na rzecz administratora (op. kancelari~ prawn~. dostawc~
oprogramowania. zewnc;:trznym audytorern, z1eceniobiorc~ ~wiadcz~cym uslug~ z zakresu ochrony danych osobowych)~

5)administrator nie zamiena przekazywac Panstwa danych osoOOwych do par1stwa trzeciego lub organizacji miydz)narodowej;
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO infonnujerny, le:
I )Panstwa dane 05000"""1: b~d~ przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na ~wiadc7.enia zdrowotne, nie dlutej nit przez okres 3 lat od dat)'
zakor'lclcnia posh;powania konkursowcgo.;

2)przysluguje Panstwu prawo dost~pu do trdci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwlll'Zllnia. a takU prawo do ""niesienia skatgi do
organu nadzorc7.ego, tj. Prl;:zesa UT1~du Ochrony Dan)"ch Osobow)'ch,jdli prJ:ctwarlanie danych prlCZ administratora narosza prlC'pisy RODO;

3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakte niezbc;dnc: do wzic;:cia udzialu w postc;powaniu k.onkUTW\\)W przeprowadl.anym w celu
wylonienill wykona\\"cy umowy 0 udzielenie zam6wicnia na ~wiadczenia zdrowotne objctc konkursem. Konsekwencj~ niepodania danych osobowych
jest \\)"konanic obo\\'iOV.kuprawnego natotnnego na administratora rolega.i~cego na odT7ucenlu oferty.;

4)administrator nie podejrnuje dec)'.zji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 Panstwa dane osoOOwc:
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