
Zalqcznik nr I da zarzqdzenia
Dyrehara Szpitala Walskiego nr 100/2021

z dnia 08.07.2021 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZP1TALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSK1EJ

SAMODZ1ELNEGO PUBL1CZNEGO ZAKLADU OP1EKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielan;e calodobowych swiadczen zdrowotnych w Oddziale geriatryezno-
internistyeznym przez indywidualne praktyki lekarskie lub indywidualne specjalistyezne praktyki

lekarskie w zakladzie leezniczym podmiotu leczniezego.

Tennin rozpocz~cia i ezas trwania urnowy od dn;. 01.08.2021 r. do dn;. 31.07.2023 r.

Infonnacje 0 warunkach konkursu, fonnularze ofert, wzory urn6w udost~pniane s~ w siedzibie Szpitala Wolskiego w
Warszawie, ul. Kasprzaka 17. Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.lOa, w godz. od 9.00 do 14.00 omz na stronie intemetowej
Szpitala Wolskiego www.wolski.mod.pl

Proponowane przez Udzielaj~cego zamowienia maksymalne ceny jednostkowe brulto, ktore bez podatku
VAT slanowi~ een~ nelto i wynosz~ za jedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnyeh:

- 90,00 zl brutto -zajedn~ godzin~ udzielania swiadezen zdrowotnych obj~tyeh przedrniotern post~powania.

Miejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.1 Oa do dn;a 14.07.2021
r. do godz. 11 :00.

Oferty naleZy skladae w zamkni~tej kopereie opisanej w spos6b wskazany w SWKO.

Konkurs na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolski ego, paw. II,
sala konfereneyjna w dniu 23.07.2021 r. 0 godzinie 13:00.

Oferent jest zwi¥3ny ofert~ przez okres 30 doi od uplywu tenninu skladania ofert.
Udzielaj~ey zarn6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninern skladania ofert, przesuni~cia tenninu
skladania ofert, uniewamienia post~powania konkursowego omz przesuni~eia tenninu rozstrzygni~eia post~powania w
przypadku konieeznosei uzupelnienia dokurnent6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Ofere nt, kt6rego interes prawny doznal uszezerbku, rna prawo do skladania protest6w
do Kornisji Konkursowej w tenninie 7 dni roboezyeh od dnia dokonania zaskartonej ezynnosci, nie p6iniej jednak nit do
dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlotenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tenninie 7 dni od doia ogloszenia
o rozstrzygni~eiu post~powania.

Zgodnie l art. 13 ust. I Og61nc:go Rozp0r.l<}dzenia 0 Ochronie Danych (RODO) informujemy. tc:
I) Administratorem danych osobowych Przr.jmujltcego zam6wienie jest Szpital Wolski im. dT Anny Gostyflskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowolnej Z siedzibq. przy ul. Kasprzaka 17,01-211 WarsZBwa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Oehrony Danych., z kt6rym mag" sic;:Paflstwo kontaktowac w sprawach przetwarzania Paflstwa danych osobowych
za posrednictv.-em poczty elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator bc;:dzie przetwarzaJ dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) i c) ROOO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia IS kwietnia 2011 r.o
d1.ialalnosci leczniczej. ti. przetwananie jest nie~dne w celu wykonanill umo",'Y. kt6rcj strom, jest osoba, kt6rej dane dotyc~ lub do podjc;:cia dzialaJi na
i4danie osoby, kt6rej dane dotycl4, przed zawarciem umowy oraz pnetwarzanie jest niezbc;:dne do wypelnienia obowil}Zku prawnego ci¥4cego na
administratorze;
4) Dane osobowe mog~ bye udostc;:pnione inn)'m upra\\-nionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa, a takte podmiotom. z kt6rymi administrator
zawarl umowe w zwiw.ku z realizacj~ uslug na rzecz administratora (np. kancelari~ prawnlJ, dostawc~ oprogramowania, ze\\onc;:trznymaud)10rem);
S) Administrator nie zamierza przekazywae danych osobowych do panstwa trz.eciego lub organizacji milYdz)narodowej;
6) Przyjmuj~cy zam6wienie rna prawo uzyskae kopilYswoich danych osobo"''Ych w siedzibie administratora
Dodatkowo zgodnie l art. 13 ust 2 RODO infonnujemy, 1:e:
t) Panstw8 dane osobowe ~dQ pl7echowywane przez okres 10 lat od konca roku kalendarzowego. w kt6rym umowa zostala wykonana, chyba 2.eniezbl;dny
b~dzie dlu1.szy okres prLetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczefl.
2) PrzyjmujQcemu zam6wienie przysluguje prawo dos~pu do lresci swoich danych. ich sprostowania tub ograniczenia przetwarzania, a taku prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetv.'arzania, prawo do przcniesienia danych oraz prawo do \\oniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzc;:du
Oehrony Danych Osobowyeh;
3) rOOanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakte niez~dne do zawarcia umowy. Konsekwencj~ niepodania danych osobowych bc;:dzie bra!<
realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 dane osobowe PfZ)jmujlJcego zam6wienie.
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