
Zalqcznik nr I do zarzqd=enio
DyreklOra Szpitala Wolskiego nr 102/2021

z dnia 09.07.2021 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPITALA WOLSKIEGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZA WIE UL. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w ramach panstwowego systemu
ralownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramaeh zawodu ratownika medyeznego
Szpitala Wolskiego przez osoby legitymuj~ee si~ nabyciem fachowych kwalifikacji do udziclania swiadczen
zdrowolnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Termin rozpocz~cia i czas trwania urn6w: od dnia 03.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wzory urn6w udost~pniane s~ w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.l0a, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.meli.pl

I'roponowana przez Udzielaj~cego zamowienia maksymalna eena jednostkowa:

52,50 zl brutto -za jedn~ godzin~ wykonywania swiadczen zdrowotnych.

Miejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, pok.lOa do dnia
16.07.202 I r. do godz. 11.00.

Oferty nalety skladae w zarnkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wych warunkach konkursu
ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konferencyjna w dniu 26.07.2021 r. 0 godz. 13.00.
Oferent jest zwi~zany ofert~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj~cy zarn6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminern skladania ofert,
przesuni~cia terminu skladania ofert, uniewai:nienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu
rozstrzygni~cia post~powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokurnent6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Ofere nt, kt6rego interes prawny domal uszczerbku, rna prawo do skladania
protest6w do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarZonej czynnoki, nie
pMniej jednak niz do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odw~ania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia
o rozstrzygni~ciu post~powania.
Zgodnie z art 13 ust. ) Og61nego RozporLlJdl-Cnia0 Ochronic Danych (RODO) informujemy, i.e:
I) Administralorcm danych osobowych Przyjmuj"cego zam6wienie jest Szpital Wolski im. de Ann)' Gostyliskiej Samodzielny Publiczn)' Zaklad Opieki
Zdrowotnej I. siedzibot przy ul. Kasprzaka 17.01-211 Warszawa;
2) AdminiSlrator wymaczyllnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mug" sicyPanstwo konlaktowac w sprawach prz..c:twarzaniaPailstwa danych osobo ••.•)'ch
za po~rednictwcm poczty e1ektronicmej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrator b~dzie prLCtwarzal dane osobowe na podstawie art, 6 ust. I lit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia IS kwictnia 2011 r. 0
dzialalnosci lecznicl.ej, tj. prletwarzanie jest niezb"dne w ,clu wykonania umo ••••)'. kt6rej stronlf jest osoba. kt6rej dane doty'74 lub do podj~cia dzia!ait na
t"daOlc osoby. kt6rcJ dane doty'llJ. przcd zawar,iem umo ••••). oraz przetwarzanic jest niezbc;dne do wypdnienia obowilJZku pra ••••nego d~ccgo na
administratorze;
4) Dane osoOOwe mog" bye udost~pnione inoym upra\\nionym podmiotom. na podstawie przepis6w prawa, a takie podmiotom. z l"16I)mi administrator
zawarl umow" w zwi;v.ku z realiza'j" uslug na rzecz administratora (np. kancelari4 prawn~ dostawcl} oprogramowania, ze,"vRl;trln)m audytorem);
5) Administrator nic zamiena pT7.ekazywac danych osobowych do paitstwa trzeciego lub organizacji mi"dz)narodowej;
6) Przyjmuj"cy zam6wicnie rna prawo uzyskae kopiC;swoi,h danych osoOOwych w siedzibie administratora
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO infonnujemy. i.e:
I) Pailstwa dane osoOO••••.e b"dlt przcchowywane przcz okres 10 lat od konca roku kalendarzowego, w kt6I)m umowa zostala ••••ykonana., ,h)'ba te niezb"dny
bc;dzie dluiszy okres przetwarania np. z uwagi na dochodzenie rOSlCZen.
2) Przyjmujlt,emu zam6wienie przysluguje prawo dostt;:pu do trdci swoich danych, ieh sprosto ••••.ania lub ograniczenia pf1.etv.'arzania, a taki:e prawo do
wniesienia sprzcdwu ....-obee przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadwrel.ego. tj. Prezesa Uf7.c;du
Oehran)" Danyeh Osobowych;
3) Podanie dany,h osobowych jest dobrowolne, jednak1.e niezblfdne do zawarda umowy. Konsekwen,jll niepodania danych osobo ••••).ch bc;dzic brak
rcalizacji umow)';
4) Administrator nic podcjmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany W oparciu 0 dane osobowe Prz)jmujltccgo zam6wienie.
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