
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 9312021

z dnia 06.07.2021 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKlEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofcrt na udzielanie speejalistycznych swiadczcn zdrowotnych w zakresie wykonywania
bad an i zabiegow endoskopowych oraz konsultacji zwiqzanych z kwalilikacjq do zabiegow endoskopowych
w Pracowni endoskopii prLcz indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w zakladzie leczniczym
podmiotu leczniczego.

Termin rozpocz~cia i czas lrwania umow w obu zakresach: od dnia 06.08.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wzory umow udost~pniane sq w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, Ozial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 lub
na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego \\w\\. wolski.mcd.pl

Proponowana przez Udzielaj'lcego zamowienia maksymalna cena jednostkowa (ktora to kwota bez
podatku VAT jest rownorz~dna z kwot'l nello):

- 90,00 zl brullo - za wykonanie I badania lub zabiegu gastroskopowego
180,00 zl brullo - za wykonanie I badania lub zabiegu kolonoskopowego
380,00 zl brullo - za EVL ( obliteracja iylakow przelyku ICO. 9-42.334)
340,00 zl brullo - za rozszerzanie zw~i:enia przelyku ( ICO.9-42.92)
750,00 zl brullo - protezowanie przelyku ( ICO.9-42.81)
750,00 zl brullo - ECPW ( w tyrn protezowanie ICO.9-51.1 0,51.85,51.88,51.871)
750,00 zl brullo - ECPW ( SEMS - stent sarnoroprz~:i:alny ICO.9-51.872, 52.932)
380,00 zl brullo - ablacja guza jelita grubego ( ICD.9-45.431)

oraz
150,00 zl brullo - za I godzin~ konsultacji medycznych zwiqzanych z kwalifikacjq do zabiegow

endoskopowych

Miejsce i term in skladania ofcrt: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.1 Oado dnia 13 lipca 2021
r. do godz. 11.00.

Oferty nalei:y skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w SWKO.

Konkurs na udzielanie swiadczcn zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
pok6j nr lOa, w dniu 22lipca 2021 r. 0 godzinie 14.00.

Dferent jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofcrt.

Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminern skladania ofert,
przesuni~cia terminu skladania ofert, uniewa:i:nienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Dferen!, kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania
prolest6w do Kornisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarZonej czynnosci, nie
pMniej jednak nii: do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Dferenl rna prawo zloi:enia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozstrzygni~ciu post~powania.
Zgodnie z an. IJ us!. 1 Og6lnego Rozpo~dz.enia 0 Ochronic Danych (RODO) informujemy, u:
I) Admmlstratorem danych osobowych Przyjmuj~go zam6\l.ienie jest Szpttal Wolski im. dr Ann)' GostyilsKicJ Samodzielny Publiczny Zaklad Oplcki Zdtowotnej z siedzlb'J
przy ul. Kasprzaka 17.01-211 Warszawa;
2) Adrninimatot wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych. z kt6rym mog. si~ Pan..~two konlaktowa~ w sprawach pr7.etwarzania PaJ'lslwa danych osobowych za posrednictwem
poczty elektromcmej: iod@wolski,med.pl;
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3) Administrator ~ie ptzetwanal dane osobowe na podstawie an. 6 us!. I iiI. b) i c) RODO w zw. z an 26 Ust.lWY z dni. IS kwielma 2011 r. 0 dnalalnoici lecznicztJ, IJ
przetwarzanic jest niezbl;<lne w celu wykonania umowy. kt6rej 51ron4 jest CIOba, kt6rej dane dOI)'C7-4. lub do podj~cia dzialan na tIIdanie osoby. kt6reJ dane dotycZ4. pT7.ed
zawarciem umowy orn przetwarzanie jest niez~e do wypemienia obowi4Zku prawncgo ci44cego na administratorzc;
4) Dane osobowe mOglj by~ udosllfpnione innym uprawnionym podmiotom. na podstawic przepis6w prawa, a tak.te podmiOiom. z kt6rymi administrator zawarl umowif W zwi4Zku
z realizacjIJ uslug na rzecz administratora (op. kancelarilJ pr1I~. doslawC4 oprogramowania. zewn~ym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przc~'lt danych o50bowych do pailstwa tn.eciego lub organizacji mi~arodowej;
6) PrzyJrnujlJcy zam6wienie rna prawo uzyskae kopiif $woich danycb osobowych W siedribie administralora
Dodatkowo zgodnie z art. 13 un, 2 ROOO informujc:my, te:
1) Pailstwa dane osobowe ~ przecho"'ywane prz.ez aleres 10 iat od kol'lca roku kalendarzowego. w kt6rym wnowa zostala wykonana. chyba ze niezbl;:dny ~le dlutszy obes
prz.c:twarunia op. z uwagi na dochod1.c:nie roszczen.
2) Pnyjmuj~cemu um6wienie przysluguje prawo dOSI~pu do trdci swoich danych. ich sproslowania lub ograniczenia prz.c:twlll'7.&lia. a takte prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec prze~'arzania, prawo do prz.c:niesienia danycb oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorcugo. Ij. Prezesa U~u Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danycb osobowych jest dobrowolne.jednaki.e niez~e do zawarcia umowy. Konsekwencjll niepodania danych osobowych ~dzie brak realizacji urnowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Pnyjmuj~ego zam6wienie .
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