
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 125/2019

z dnia 03.06.2019 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPIT ALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofert nll udzielenie elilodobowyeh speejlllistycznych swiadezen zdrowotnych w
zakresie medycyn~' ratunkowej w ramaeh panstwowego systemu ratownictwa medycznego w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przeprowadzenill konkursu ofert na wykonywanie
swiadczen zdrowotnych w prLedmiotowym zakresie.

Termin rozpoczl'cia i czas trwania umow: od dnia 01.07.2019 do dnia 31.12.2020 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofer!, wzory umow udostl'pniane s~ w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. 11 pok.lOa, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Proponowllna prLez Udzielaj'ICel::O zamowienia maksymllina cenll jednostkowll brulto rownoznllcznll
kwocie nelto ze wzgll'du na zwolnienie z podatku VAT:

• 110,00 zl brulto za jedn~ godzinl' udzielania swiadcze.\ zdrowotnych w zakresie medycyny
ratunkowej w ramach panstwowego systemu ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym

l\1iejsce i termin skllldllnia ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.lOa do dnia
14 czemca 2019 r. do godz. 09.00.

Oferty nale:zy skladae w zamknil'tej kopercie opisanej w sposob wskazany w szczegolowych warunkach konkursu
ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygnil'ly w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. 11,
sala konferencyjna w dniu 24 czenvCll 2019 r. ol::0dz. 11:00
Oferentjest zwi~zany ofer!~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofer!.

Udzielaj~cy zamowienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofer!,
przesunil'cia terminu skladania ofer!, uniewaznienia postl'Powania konkursowego oraz przesunil'cia terminu
rozstrzygnil'cia postl'powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.
W toku postl'powania konkursowego Oferent, ktorego interes prawny doznal uszczerbku, ma prawo do skladllnia
protestow do Komisj i Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, nie
poiniej jednak niz do dnia rozstrzygnil'cia konkursli.
Oferent ma prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0

rozstrzygnil'ciu postl'Powania.

Zgodnie z art. 13 ust. I rolpolL4dlcnia Parlamenlu Europejskiego iRady (VE) 2016l679z dnia 27 kwictnia 2016 r. W sprawie ochrony os6h fizycznych w
zwi~u z przelwarzaniem danych osobowych ( ... ). tzw. (ROOO) infonnujcmy,te:

I)administratorem danych osoboYt)'ch os6b skladajllC)'ch oferty jest Szpital Wolski im. dr Ann)' Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdro\\"Otnej w Warszawie, adres: ul, Ka.••przaka 17,0) -211 Warsl.8Wa;

2)administrator "'Yznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mogl:Jsi~ Panstwo kontaktowae w sprawach przctwarzania Panstwa danych osobowych za
po~rednictwem poczty elcktronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;

3)administrator ~dzie prLelwarzal Panstwa dane w celu niezbt;dnym do wypeinienia obowi'lZk6w i w)"konywania szczeg61nych praw naloi-Onych na
administralora \\)"nikaj<Jcych z art. 26. 27 ustawy 0 dzialalnoki Icczniczej 1.j. (Dz.U. z 2018 r poz. 2190),

4)dane osobowe mog~ bye udost~pnione inn)m uprawnionym podmiotom. na podstawie pr7.epis6w praws, a tak1.e na rzccz podmiot6w. z kt6rymi
administrator zawart umow~ powierzenia przetwarzania danych w l.wil}Zku z realizacj~ uslug na rzccz administratora (np, kancelari~ prawn~ dostaw~
oprogramowania. zewn~trznym aud)10rem, zleceniobiorc~ ~wiadcz..lcym uslug~ z zakresu ochrony danych osobo\l,)'ch);

5)administrator nie zamiena przekazy",'ac Panstwa danych osobowych do panstwa trzcciego lub organizacji mi~dzynarodowcj;
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Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, 1:e:
I)Pailstwa dane osobowe b~dll przechow)'",.ane puez okres prowadzenia konkursu oa ~wiadczenia zdrowotne, nie dluiej nit przez okres 3 lat od daty

T.akonczcnia post'tpowania konkursowcgo.;
2)przysluguje PaliShHI prawo dostlfpu do tresci swoich danych. ich sprostowania lub ograniczenia przetwarnmia, a takt.e prawo do I,I,niesienia skargi do

organu nadzorczego, tj. Prezesa U~du Oehrony Danych Osobowych,jeSli prLClwarzanie danych przez administratora narusza prlcpisy ROOO;
3)podanie dany,h osobo\\o)'ch jest dobrowolne,jednakie niezb~dne do \\..zi~cia udzialu w postcpowaniu konkursowym pm:prowadzanym w eelu w)'kmienia

wykonawcy umow)' 0 udl.ielt:nie zam6wienia oa swiadczenia zdrowotne objlfte konkursem. Konsekwencj~ niepodania dan)'ch osobowych jest
wyk:onanie obowilJZku prawnego naloionego na administratora poleg~i~cego na odrzuceniu oferty.;

4)administrator nie podcjmuje decyzji w spos6b zautomat)'zowany W oparciu 0 Panstwa dane osohowe.
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