
Za/qcznik nr J do zarzqdzenia Dyrektora
Szpitala Wolskiego nr 94/2021

z dnia 06.07.2021 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPIT ALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

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

oglasza konkurs ofert na udzielanie speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh w zakresie proktologii
polegaj~eyeh na wykonywaniu badan, zabieg6w i konsultaeji speejalistyeznyeh w Poradni proktologieznej i
Oddzialaeh Szpitala w Iym w Oddziale Chirurgii Og61nej i Onkologieznej z ez~sci~ urazow~ przez lekarzy
prowadz~eyeh indywidualn~ praktyk~ lekarsk~ lub indywidualn~ speejalistyezn~ praktyk~ lekarsk~
w przedsi~biorstwie podmiotu leezniezego.

Termin rozpocz~cia i czas trwania um6w w obu zakresaeh: od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r.
Informacje 0 warunkaeh konkursu. formularze of crt, wzory urn6w udost~pniane s~ w siedzibie Szpitala Wolski ego w
Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, Ozial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 lub na stronie
intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Proponowana przez Udzielaj~eego zam6wienia maksymalna eena jednostkowa (kt6ra 10 kwota bez podatku
VAT jest r6wnorz~dna z kwol~ netto):

340,00 zl brutto za wykonanie 1 zabiegu operacyjnego w Oddzialach Szpitala w tyrn w Oddziale
Chirur Ii 0 61no S itala Wolskie 0

100,00 zl brutto za 1 konsultacj~ pacjenta hospitalizowanego w Oddzialach Szpitala w tyrn w
Oddziale Chirurgli Szpitala Wolskiego (konsultacja specjalistyczna w pol~czeniu z
rektosko i lub bez ,

0,60 zl brutto za I punkt NFZ wykonany, prawidlowo sprawozdany i wskazany w Poradni
rokto)o iczne',

Miejsee i term in skladania oferl: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.10a do dnia 13lipea 2021 r.
do godz. 10.00.

Oferty nalei)' skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w SWKO.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II, pok6j
nr lOa, w dniu 22lipea 2021 r. 0 godzinie 13.00.

Oferent jest zwi~ny ofert~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofcrt.

Udzielaj~ey zarn6wienia zaslrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesuni~cia
terminu skladania ofert. uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu rozstrzygni~cia
post~powania w przypadku konieelOosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Of erent, kt6rego interes prawny dolOal uszczerbku, rna prawo do skladania
protest6w do Kornisji Konkursowej w terminie 7 dni roboezyeh od dnia dokonania zaskartonej czynnosci, nie p6iniej
jednak niz do doia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Oyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 doi od dnia ogloszenia
o rozstrzygni~ciu post~powania.

Zgodnie z art, 13 ust. I Og61nego Rozpof7Jldz,.enia 0 (}Chronie Danych (RODO) informujemy, teo
I) Administratorem danych osobowych Przyjmuj~cego z.am6wienie jesl Szpital Wolski im. dr Anny GOs1yfu.kiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki ldrowotnej z
5iedzib~ przy ul. Kasprzaka 17.01-211 Warszawa;
2) Administralor wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych. z kt6rym mog~ 5il; Pailstwo kontaktowac w sprawlI.ch przetwanania PlI.ostwa danych osobo"'ych za
po~rednicfwem poczty elektronicznej: iod@wolski.medpl;
3) Administralor ~dzie prz.c:twarzal dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit, b) i c) ROOO w 7W. Z art. 26 Ustawy z dnia IS kwietnia 2011 r. 0 dzialalnoki leczniczej.
Ij. pl7.c:twananie jest niez~e w eelu wykonania umowy, kt6rej stronIJ jest osoba. kt6rej dane dolycZ'J. lub do podjl;Cia dzialafl na 1l)danie osoby. kt6rej dane docycZlJ.
przed zawarciem umowy om przelwarzanie jest niezbi;dne do wypelnienia obowi~u pravmego ci~cego na adminislratorz.c:;
4) Dane osobowe mo~ byc udostl;'pnione innym uprawnionym podmiOiom. na podstawie pn:epis6w prawa, a taUe podmiocom. z kt6rymi administrator zawlltl umowl; W

ZWl~U z realizacj~ usrug na rzecz administralora (np. kancelari~ pravm.., dostawcll oprogramowania, zewnl;'ttZl1ym audytorem);
S) Adminislralor nie zamieru. prz.c:kazywac danych osobowych do pailsfwa trzeciego tub organizacji mi~dzynarodowej;
6) Prz)]muj<tcy zam6wleOle rna prawo uzyskat kopil;' swoich danych osobowych W siedzibie administratora
Dodatkowo zgodnie z art. 13 us!. 2 ROOO informujemy. te:
I) Panslwa dane osobowe ~<hi przechowywane przez okres 10 lat od kooca roku kalendarzowego. w kt6ryrn urnowa zoslala wykonana. chyba ze niez~y bQdzie dluzszy
okres przetWarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) PrzyJmuj~cemu zam6wienie przysluguje prawo dosl~u do lreSci swoich danyeh, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do vmiesienia
sprzeclwu wobec prutwarzania. prawo do prr.eniesienill. danych oraz prawo do vmiesienia skargi do organu nadzon:zego.lj. Prezesa Urzi;du Ochrony Danych Osobowych;
J) Podanie danych osobowych Jest dobrowolne. jednakZe niezbi;dne do zawarcia umowy, KonsekwencjlJ niepodania danych osobowych ~ie brak reahzacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje de(Y%Jiw spos6b zautomal)'ZOwany w opan::iu 0 dane osobowe Przyjmuj~cego zam6wienie.
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