
Zalqcznik nr I do zanqdzenia Dyrelaora
Szpitala Walskiego nr 17712022

z dnia 18.07.2022 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPITALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO I'UBLICZNEGO ZAKl"ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. M. KASI'RZAKA 17

oglasz. konkurs oferl na udziel.nie speej.lislyeznyeh swi.dezen zdrowotnyeh w zakresie proklologii
poleg.j~eyeh n. wykonyw.niu b.d.n, zabiegow i konsultaeji speej.lislyeznyeh w Poradni proklologieznej i
Oddzi.l.eh Szpil.l. w Iym w Klinieznym Oddziale Chirurgii Ogolnej i Onkologieznej z ez~sei~ ur.zow~ przez
lekarzy prowadz~eyeh indywidualn~ praklyk~ lekarsk~ lub indywidualn~ speejalislyezn~ praklyk~ lekarsk~
w przedsi~biorslwie podmiolu leezniezego.

Termin rozpoez~cia i ezas Irwania umow w obu zakresaeh: od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.

Informaeje 0 w.runkaeh konkursu, formularze ofert, wzory umow udostf;pniane s~ w siedzibie Szpitala Wolski ego w
Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00 lub na stronie
internetowej Szpit.la Wolski ego www.wolskLmcd. I

Proponow.na przez Udziel.j~eego z.mowieni. m.ksymalna eena jednoslkowa (klor. to kwot. bez pod'lku
VAT jesl rowllorL~dn. z kWIII~ netto):

- 340,00 zl brutto

- 100.00 zI brutto

- 0,70 zl brulto

za wykonanic I l.abicgu opcracyjnego w Oddzialach Szpitala w tym w Klinicznym Oddziale
Chirur ii 0 6lne' i Onkolo icznc' z cz sci urazow Sz itala Wolskie o.
za 1 konsultacjc; pacjcnta hospitalizowanego w Oddzialach Szpitala w tym w KlinicznY1T1
Oddzialc Chirurgii Og61nej i Onkologicznej z czc;scii}urazow1}Wolskiego (konsultacja
s c"alistyczna w I czcniu z rcktosko i lub bez.
za I punkt NFZ \\t)'konany. prawidlowo sprawozdany i wskazany w Poradni Proktologicznej

Miejsee i term in skladania oferl: Szpil.1 Wolski w W.rsz.wie, ul. M. Kasprzak. 17, pok.lOa do dnia 22 Iipc. 2022 r.
do godI. 14.00.

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

Konkurs na udziel.nie swiadezen zdrowotnyeh zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpital. Wolskiego, paw. II, pokoj
nr 10., w dniu 22 lipea 2022 r. 0 godzinie 13.00.

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

Udzielajqcy zamowienia zastrzega 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 konieeznosci uzopelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Ofere nt, ktorego interes prawny doznal uszezerbku, rna prawo do skladania
protestow do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczyeh od dnia dokonania zaskarzonej czynnosei, nie poiniej
jednak niz do dnia rozstrzygnil'eia konkursu.
Oferent m. prawo zlozenia odwolania do Dyrektora SzpitaJa Wolskiego w terminie 7 dni ad dnia ogloszenia
o rozstrzygnitrciu postc;powania.

Z(Eodnie z art, 13 ust 1 Og6lnego Rozporzlldzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujem)', te:
l) Administralorcm danych osobow)'ch przyjmuJ4cego zamowienie jest 51pital Wolski im dr Anny Gost}1'Iskiej Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotnej z
sicdzib4 pn,y ul Kasprzaka 17,01-211 Warszav.a;
2) Admmistrator wyznaczyl Inspcktora Dehruny Danych. z kt6rym mogll si~ Panstwo kOnlaktowac w sprawach przetwarzania Panstv. .• danych osobow}:cb za
posrednicrwem poczly c1ektronicznej iod@wolski.med.pl;
J) AdmmiSlfator ~dzie przelwarzal dane osoOOwe na podstawie art. 6 usl. I Iii. b) i c} RODO w VN. z art, 26 UstaW)" it dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dziafalnosci Icczniczej.
Ij. przctwarzanie jest niez~dne w celu W)"konania umow}". kt6rej stronll jest osoba. klan:j dane dotyCZll. lub do podj~ia dzialati na llIdanie osoby. kt6rej dane dotycq.
przed zawarciern umowy oraz przetv.'arz.anie jest nicz~dne do w)'pelnienia obowilJzku prawnego ci<t1l1cego na administralorze;
4) Dane osobowe mogll bye udostlfpnionc innym upra ••••.nion)1n podmiolom. na podstawie przepis6w prawa, a talde podmiolom. z kt6rymi administrator zawart umow~ Yo"

ZWlilzku Z realizacj4 uslug na rzecz admmistratora (np. k.nce1arill prawn4. dostawclI oprogramowania, zewn~trznym aud)1orcm);
5) Administrator nie zamierza prlekazywae danych oSoOOw}"chdo panstwa trzeciego lub organizacji mi~)lIarodowej;
6) PrzYJmujllcy zam6wieme rna prawo uzyskae kopi~ swoich danych osobowych w siedzibie administratora
Dodatkowo zgodnie zan. 13 ust. 2 RODO informujemy. te'
1) Panstwa dane osobowe blfdll przcchoW)"wane przez okres 10 lat od konea ruku kalendarzowego. w kt6r}"m umow. zostala wykonana. chyba te niez~dny ~dzie druts,zy
okles przelwarzanla np. z uwagi na dochodzenie lOSZClen
2) PrzYJmujllcernu zam6wienie przysluguje prawo doSICpu do treSci Iwoich danych. ich sprostowania lub ogranicl,enia przetwlrzania. a tak1:e prawo do wniesienia
sprzcciwu wohcc przctwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do olganu nadzorczego, Ij. Prezesa U~u Ochrony Danych OsoboW)"cb;
3) Podame danych osobowychjesl dobtowolne,jednakte nielbcdne do lawarcia umoW)". Konsekwencj. niepodania danych olloboW)"ch ~dzie beak rcalizacji urnOW)';
4) Adminislralor nie podejmuje dccyzji w sposab l.a.utomill)'lOwany W oparciu 0 dane osobowe Przyjmuj.cego zam6wienie.
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