
Zalqcznik nr / do zarzqdzenia
Dyrelrtora Szpitala Wolskiego nr /71/2022

zdnia /2.07.2022 r.

OGLOSZENIE

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

W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie swiadczcn zdrowotnych w tym mcdycznych czynnosci ratunkowych w
ramach panstwowego systemu ratownictwa medyczncgo przcz ratownika mcdycznego w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego przez osoby legitymujllce si~ nabyciem fachowych kwalifikacji
do udzielania swiadczen zdrowotnych w zakresie ratownictwa mcdycznego.

Termin rozpoc~cia i czas trwania um6w: od dnia 02.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.

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

Proponowana przez Udzielajllcego zam6wienia maksyrnalna cena jednostkowa:

60,00 zl brutto - za jednll godzin~ wykonywania swiadczen zdrowotnych w tym medycznych czynnosci
ratunkowych przcz ratownika medycznego.

Micjsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.10a do dnia
15.07.2022 r. do godz. 14.00.

Oferty nalcZy skladae w zarnkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg6lowych warunkach konkursu
ofcrt.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konferencyjna w dniu 25.07.2022 r. 0 godz. 13.00.
Ofercnt jest zwiljZany oferlll przez 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, uniewaznienia post~powania konkursowego oraz przesunic;cia terminu
rozstrzygni~ia postc;powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku postc;powania konkursowego Oferen\, kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania
protest6w do Kornisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych ad dnia dokonania zaskartonej czynnoSci, nie
pMniej jednak niz do dnia rozstrzygni<;cia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wo1skiego w terminie 7 dni ad dnia ogloszenia
a rozstrzygnic;ciu postc;powania.

Klauzula inrol'"macyjna HODO
Zgodnie z art 13 ust. I Og61nego Rozpor24dzenia 0 Ochronic: Danych (RODO) informujerny • .te:
I) Administratorem danych osobowycb Pnyjrnujllcego zam6wienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyfukiej Samodzic:lny Publiczny Zaklad Opic:ki ldrowotDej z siedzib4
przyul. Kasprzaka 17.01-211 Warsuwa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danyth, :r:kl6rym mag4 si~ PaDstwo konlaktowac w sprawacb przetwarzania Pwtwa danych osobowych za pogednicewc:m
poczty elc:ktroniczoej: iod@wolski.med.pl;
3) Administrata'" ~ie przetwarzal dane osobowe na podsawie art. 6 ust. I lit b) i c) RODO w zw. z art. 26 U5lawy z dnia 15 kwietnia 2011 T. 0 drialalnoSei Ic<:znicz.ej, tj.
prutwananie jest niez¥ne w celu W)"kooania wnowy. kt6rej stro~ jest osoba. kt6rcj dane dotycZ4, hili do podj~ia dzialaJi na 4danie oiCby. kt6rej dane dol)'CZ.4. przed
zawarciem umowy 011LZ pnetwarzanie jest nie~dne do wypc:lnienia obowi~ku prawnego ci'JUIcego na adminislratorze;
4) Dane osobowe mog. byt udost~nione ilUlytn uprawnionym podmiotom. na podstawie przeplsOw prawa. a taktc podmiotom, Z kt6rymi administrator zawarf umo~ w zwi4Zku
z realizac,M: uslug na necz administratora (np. kancel~ prawn., dostawC4 oprogramowania, zew~trznym audytorem);
5) Administrator nie zamieru przelw:ywat danych osobowyth do paflstwa trzeeiego lub organizacji mi9dzynarodowej;
6) Ptzyjmujl}cy zamowienie rna prawo uzyskat kopill swoicb danycb osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust2 ROOO informujemy. te:
I) Panstwa dane osobowe ~4 pruchowywane przez oues 10 lal ad kone. roku kaleDdarzowego. w kt6fym umowa zostala wylr.OIullll, chyba te Diez~dny ~ie dlu.t.szy oues
przetwanania Dp. z uwagi Da dochodzenie roszczen.
2) Przyjmuj4cemu zam6wienie przysluguje prawo dostWU do treSci !Woich danych, ich spr05towania lub ograniczeDia przetwarzania, a talde prawo do wniesimia spr:zc<:iwu
wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych 0I1lZ prawo do 'o'niesicnia skargi do organu nadzorczego.tj. Prezesa Urz~ Ochrony Danych Osobowycb;
3) Podanic danych osobowychjesl dohrowolne. jednakte ni~ do zawarcia umowy. Konsekwencj4 niepodania danycb osobowych ~dzie brak realiucji umowy;
4) Administralor nie podejmuje decyzji w spos6b zaUlomatyzowany w oparciu 0 dane osobowe Przyjmuj.cego zamowienic.
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