
Zalqcznik nr J do zarzqdzenia
Dyrektora SzpitaJa Wolskiego nr J73/2022

z dnia 13.07.2022 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPIT ALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofcrt na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
chirurgii ogolnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez indywidualne specjalistyczne praktyki
lekarskie w zakladzie leczniczym.

Tennin rozpocv;cia i czas trwania umow: od dnia 05.08.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, fonnularze ofer!, wzory umow udost~pniane S'I w siedzibie Szpitala
Wolskiego w Warszawie, uJ. M. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.10a, w gOOz.od 9.00 do 14.00
oraz na stronie intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

I'roponowana przez Udzielaj~cego zamowienia maksymalna cena jednostkowa brutto rownoznaczna
kwocie netto ze wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

150,00 zl - zajedn~ gOOzin~udzielania swiadczen zdrowotnych obj~tych przedmiotem post~powania.

Miejsce i termin skladania ofeM: Szpital Wolski w Warszawie, uJ. M. Kasprzaka 17, pawilon II, pok.lOa, do
dnia 19.07.2022 r., do gOOzin)' 13.15.

Oferty naleiy skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w sposob wskazany w szczeg6lowych warunkach konkursu
ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II,
sala konferencyjna w dniu 28 Iipca 2022 r. 0 godz. 13.00.
Oferentjest zwi~ny ofe~ przez okres 30 dni od uplywu tenninu skladania ofert.

Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania ofer!,
przesuni,cia tenninu skladania ofert, uniewaznienia post,powania konkursowego oraz przesuni,cia tenninu
rozstrzygni,cia post,powania w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentow przez oferenta.

W toku post~powania konkursowego Oferen!, ktorego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania
protestow do Komisji Konkursowej w tenninie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskanonej czynnosci, nie
p6:iniej jednak nit do dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlozcnia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tenninie 7 dni od dnia ogloszenia 0

rozstrzygni,ciu post~powania.

Z"oJnie z art. 13 ust. I Ogolnego Rozporl4dzcnia 0 Ochronie Danycb (ROOO) informujcmy. it:
I) Administralorcm danych osobowycb Pnyjmuj,cego :wn6""ienie jes1 Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej l. siedzibll
IJf~Yl(1. Kasprzak. 17,01.211 Wuszawa;" .
2) Aliministralot wyznaczyl Inspc:kto" Ochrony Danych, z kt6rym moS4 5i~ Pans two Kontaktowac w sprawach pm:twanania Paflsrwl danych osoboW)'ch za poSrednictwem
p6cityelektronicznej: iod@wolski.med.pl; . .• .
3.1Administnllor ~ie pnetwartal dane osobowe na podstawie art. 6 ust I lit b) i c) RODO w zw. z art 26 Ustawy z dnia IS kwielnia 2011 r. 0 drialalnoSci lecmiczej, g.
prtttwarzanie jest niez~ w celu wykooani. wnowy. kl6rej stro", jest osOOa, kt6rej dane doeycZ4, lub do podj~a dzialaia na 4danie oloby. kt6rej dane do~~. pned
uWaKiem umowy ora.z przelwananie jest nicz~e do wypdnienia obowi4zku prlwnego ci414cego na administratorze; • ;;. .
4) Dane osOOowe mog, byt udosl~pniooe innfm uprawnionym podmiolom. na podstawie przepis6w prawa. a lakte podmiotom. z kt6rymi administrator u.warl wnow~ w zwi4Zku
t re •.Ijzacj4 uslug na rucz administratora (np. uncelar14 ~Wf14. doslaw~ oprogramowania. ze~uznym audytorem); . ,..
'J..Adminislralor nie ninierza przcwywal: d&n)'t:h o5000wych do paRstwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowcj;-
b) Przyjmuj4cy UJ116wicnic rna prawo uzyskac kopi~ swolch dan)'t:h osobow)"ch w siedzibie adminislralora.
()cdatkowo zgodnlc: z art 13 usl 2 ROOO informujemy. te:
i) paMlwa dane o~we ~4 przechoWywaDe przez obel 10 lal od konca roku kalendarzowego. w kt6Jym wnowa zostala wykooana. chyba te niez~y ~dzic dlutszy oms
I'urtwarzania np. z uwagi na ~hodzenie TOstCzm. • .: ...
1) 'Puyjmuj4cemu '£IImOwicnie pn:y,luguje prawo dost~pu do treSci swoich danych, icb sprostowania lub ograniczenia przctwarzania. a takic prawC! do wniuienia !przeciwu
wabec przelwarzania, prawo do przeniesicnia danych oru ~wo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa U~du Ochreny Danych Osobmvych; ,
3) Podanic daD)och osobowychjcst dobrowolnc.jednaUe nie~ne do 13wllICia umowy. Konsekwencj, niepodania danych osooowych ~dzie brak reahzacji umowy;
4) Administrator nic podejmujc decyzji w spes6b zautomatyzowany w oparciu 0 dane ollObowe Prz)jmujllcego zarn6wienie.
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