
Zalqcznik nr 1do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego nr /07.12021

z dnia 12.07.2021 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na ullzielanie swiallezeri zllrowotnyeh w zakresie ehoroh wewn~trznyeh i geriatrii w
Ollllziale geriatryezno-internistyeznym przez inllywillualne praktyki lekarskie lub inllywillualne
speejalistyezne praktyki lekurskie w zuklullzie leezniezym pollmiotu leezniezego.

Tennin rozpoez~cia i ezas trwania umowy od dnla 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2023 r.

Informaeje 0 warunkaeh konkursu, formularze ofcrt, wzory um6w udost~pniane s~ w siedzibie Szpitala Wolskiego w
Warszawie, uI. M. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 oraz na stronie
intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.rl

Proponowune prlez UlIzielaj,!eego zamowienia maksymalne ccny jellnostkowe brutto, ktore bez pollatku
VAT stanowi,! een~ netto i wynosz,! za jelln,! gollzin~ ullzielania swiallezen zllrowotnyeh:

Dla lekarza z tytulem spccjalisty w dziedzinie geriatrii lub chor6b wev.:nc;:trznych lub lekarza z 1111stopniem specjalizacji w dziedzinie
geriatrii lub chorob wcwnc;:trznych wykonuj~cego spccjalistyczne swiadczenia zdrowotne w zakresie chor6b wewni;trznych i gerialrii oraz
wykonuj'lcego dodatkowe czynnosci w szczeg6lnosci: uczcstniczcnie w procesie adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych lekarzy;
pelnienie dyiurOw oraz nadl.or nad praq kadry oraz personelu pomocniczego cza"ie pelnienia dy1:ur6w; nadz6r nad praq i doszkalanic
mlodszych asystent6w, lekarzy stazyst6w oraz sredniego i niiszego personelu Oddzialu; wsp61praca ze wszystkimi komorkami
organizacyjnymi Szpitala w zakrcsie organizacyjnym Oddzialu.

- 120,00 zI w dni powszcdnie ,••.godzinach pomi"dzy 8.00 a 15.30,
- 90,00 z/ W dni pows7.edniew godzinaeh pomi~dzy 15.30a 8.00 Oral mi~dzy8:00 a 8:00 w soboty, niedziele i swi~la.

Miejsee i termin sklallania of crt: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.IOa 1I0 lInia 14,07.2021
r. do gollz. 11 :30.

Oferty nalezy sklada.: w zamkni~tej kopereie opisanej w sposob wskazany w SWKO.

Konkurs na udzielanie swiadezcri zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konferencyjna w dniu 23.07.2021 r. 0 godzinie 12.00.

Oferent jest zwi~zany ofert~ przez okres 30 dni od uplywu tenninu skladania ofcrt.
Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania of crt, przesuni~eia terminu
skladania ofert, uniewaznienia Postlfpowania konkursowego oraz przesuni~cia terminu rozstrzygnil;cia post~powania \'t-.

przypadku koniecznosei uzupeluienia dokument6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Oferent. kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania protest6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboezyeh od dnia dokonania zaskanonej ezynnoSei, nie p6iniej jednak niz do
dnia rozstrzygnic;cia konkursu.
Oferent rna prawo zloZenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia
o ro7Strzygni~ciu posl~powania.
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Zgodnic z art. 13 ust. I Ogolncgo Rozpol'Z4dl~nia 0 Ochronic Danych (RODO) informujemy, ic:
I) AdminiSlralorcm danych osobowych Przyjrnuj<}cego zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyflskiej Samodzielny Publiczny zaklad Opieki
Zdrowotnej Z siedzib<t przy u1. KasprLaka 17,01-211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyllnspcktora Ochron)' Danych, z kl6rym mog'l si~ Panstwo kontaktowae w sprawach przelwarzania Panstwa danych osobol,l,ych
Z3 po~rcdnictwem poeny clektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3) Adminisuator b~dlie prletwarzal dane osobowe oa podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) ROOO w zw. z art, 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o
dzialalno~ci lec7l1iczcj. tj. przetwarzanie jest nie~dne w celu W)'konania umowy. kt6rej strom, jest osoba, kt6rej dane dotycz,," lub do podj~cia dzialan na
~danie osoby, kt6rej dane dotYCZll. przed zawarciem umow)' oraz przetwananie jest niez~dne do wypelnienia obowillZku pra ••mego ci~~cego na
adrninislratorze;
4) Dane osobowe mog~ bye udostt:pnione innym upra ••••nionym podmiotorn. na podstawie przepis6w prawa, a takle podmiotorn, z kt61)"ffii administrator
zawarl umow~ w zwi¥ku z realizacj<l uslug na rzecz administratora (np. kWlcelari~ prawn'l. dostawcq oprogramowania. zewn~trznym aud)1orcm);
5) Administrator nie zarnierza przckazyv.'ae danych osoboW)'ch do panstwa trzeciego lub organizacji mi~dZ)'narodowej;
6) Przyjmuj~cy zam6 ••••.ienie rna prawo uzyskae kopi~ swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
DodaLkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO infonnujemy, 2:e:
I) PansLwa dane osobowc ~dll przechowywane przez okrcs 10 lat ad konca roku kalendarzowcgo. w kt6rym umowa zostala ••••).konana, chyba 1.eniezbc;dny
~dzic dlu1.szy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeo.
2) Przyjmuj4cemu zam6wienie przysluguje prawo dostlfpu do trdci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a tak2:e prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorcl.cgo. tj, Prezesa U~du
Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanic danych osobowych jest dobrowolne, jednakte niez~dne do zawarcia umowy. Konsekv.-'encjil niepodania danych osobowych
realizacji umO\.,,)';
oJ) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowan)' W oparciu 0 dane osobowe Przyjrnuj4cego zarn6wie

mailto:iod@wolski.med.pl;

