
Zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia
DyreklOra Szpitala Wolskiego nr 143/2022

zdnia 15.06.2022 r.

OGLOSZENIE

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

W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofcrt na udzielenie ealodobowyeh swiadelen ldrowotnyeh w zakresie medyeyny ratunkowej w
ramaeh panstwowego systemu ralownietwa medyeznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez indywidualne
speejaUstyezne praktyki lekarskie w przedsi~biorstwie podmiolu leclniclego oraz przeprowadzenia konkursu orert na
wykonywanie swiadezen zdrowotnyeh w przedmiolowym zakresie.

Termin rozpocz,cia i czas trwania um6w: od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, wzory um6w udost,pniane 511w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.IOa, w godz. od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Proponowana przez Udzielajllcego lamowienia maksymalna cena jednostkowa brutto rownoznaczna
kwocie netto ze wzgl,du na zwolnienie z podatku VAT:

• 180,00 zl brutto - za jednll godzin, udzielania swiadczen zdrowotnych obj,tych przedmiotem
post,powania.

Miejsce i termin skIadania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.IOa do dnia
21.06.2022 r. do godz. 11.00.
Oferty nalezy skladae w zamkni,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 21.06.2022 r. 0 godz. 13.30

Oferent jest zwillzany ofeT1llprzez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
Udzielajllcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert,
przesuni,cia terminu skladania ofert, uniewamienia post,powania konkursowego oraz przesuni,cia terminu
rozstrzygni,cia post,powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku post,powania konkursowego Ofere nt, kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania
protest6w do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci, nie
pMniej jednak niz do dnia rozstrzygni,cia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygni,ciu post,powania.
Klauzula In(ormlCyjna RODO
Zgodnic z art, 13 us!. 1 Og6lnego Rozporl4dzenia 0 OchroDic Danych (ROOO) informujemy, 1c:
1) Administratorem danycb osobowych Przyjmujllcego zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyt'JskicjSamodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej z siedzibll
przyuL Kasprzak. 17,01.211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochron)' Danych. z ktOl')'mmOill si~ Panstwo kontaklowle w sprawach przetwarzania Panstwa danych osobow)'ch za posrednicrnem
poczty e1ektronicznej: iod@Wolski.med,pl;
3) Administrator ~ie przetwarzal dane osoOOwena podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ROOO w zw, z art. 26 Ustawy z doia IS hietnia 2011 r. 0 dzialalno.ki leczniczej, Ij.
pnetwarzanie jesl niez~dne w celu wykonania umow)', kt6rej slronll jest osoba, kt6rej dane dotYCZII,lub do podj~ia dzialan na 4danie osoby, kt6rej dane dotycz4, przed
zawarciem umowy Ol1lZ pnetwarunie jesl niez~dne do wypebiienia obowi4ZkUprawnego ci4~cego na administratorze;
4) Dane osobowe mog, bye udostwnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepis6w prawa, a takte podmiotom, z kt6rymi administrator zawarl umow~ w zwi42ku
z realizacj" usrug na necz administratora (np. kanccl~ prawnll, dostawc4 oprogramowania. zewn~nym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywac danych osobowycb do panstw. tneciego lub organizacji mi~dzynarodowej;
6) Przyjmujllcy zam6wienie rna PflWOuzyskac kopi~swoicb danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust, 2 ROOO informujemy, te:
I) Pa{lStwadane osobowe ~d4 przechowywane przez oIaeJ 10 lat od koflca roku kalendarzowego, w kt6rym umowa zostala wykonana, chyba ~e niez~y ~dzie dtuuzy olaes
pnetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczen.
2) Przyjmujllccmu zam6wienie pnysruguje prawo dost~pu do treki swoich danych. ich sprostowania lub ograniczenia przelwarzania. a takie prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. prawo do przeniesienia danych Oral prawo do \\"l1iesieniaskargi do organu nadzorczego. tj, Prezesa Umdu Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie dan)'ch osobowychjest dobrowolne,jednakze niez~e do zawarcil umOW)'.Konsekwencjll niepodania danych osobowych ~dzie brak realizacji umowy;
4) AdministratOfnie podejrnuje decyzji w spos6b zaulomalyzowlny w oparciu 0 dane esobowe Pnyjmujllcego zarn6wienie.
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