
Zalqcznik nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 221/2022

z dnia 08.09.2022 r.

OGLOSZENIE
DYREKTOR SZPITALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WARSZAWIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofert na udzielanie ealodobowyeh speejalistycznyeh ~wiadezen zdrowotnyeh w zakresie ehirurgii
ogolnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez indywidualne speejalistyezne praktyki lekarskie w zakladzie
leczniczym.

Termin rozpoe~cia i czas trwania umow: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.

Informacje 0 warunkach konkursu. formularze ofer!, wzory um6w udost~pniane s~ w 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
internetowej Szpitala Wolskiego w\\w.wolski.med.pl

Proponowana przez Udzielajqeego zamowienia maksymalna eena jednostkowa brulto rOwnoznaczna kwoeie nelto ze
wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

150,00 zJ - zajedn~ godzin~ udzielania ~wiadczen zdrowotnych obj~tych przcdmiotem post~powania.

Miejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pawilon II, pok.lOa, do dnia
13,09.2022 r., do godziny 13.15.
Otwarcie ofer! nasll!pi w dniu 13.09.2022 r., 0 godzinie 13.30.

Oferty nalety skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg610wych warunkach konkursu ofer!.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zosllinie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpilala Wolskiego, paw. II, sala
konferencyjna w dniu 22 wrze~nia 2022 r.o godz. 13.00,
Oferent jest zwi'lZ"ny ofertq przcz okres 30 dni od uplywu terminu skladania oferl.

Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesuni~cia terminu
skladania ofert, uniewatnienia post~powania konkursowego oraz przesuni~ia terminu rozstrzygni~cia post~powania w
przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenla.

W toku post~powania konkursowego Oferenl, kt6rego interes prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania protest6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarionej czynnosci, nie p6iniej jednak nii do
dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent ma prawo zloienia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0

rozstrzygni~ciu post~powania.

Zgodnie z art. 13 ust. t Og61oego Rozpornt.dzenia 0 Dehronic Danych (ROOO) infonmucmy. tc:
1) Administralorem danycb osobowych Przyjmuj~go zam6wicnic jest Szpital wolski im. dr Anny Gosty6skiej Samodziclny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotnej z siedzibll
JnYuJ. Kaspruka 17,01-211 Waruawa;
2) Administllltor wyznaczyl Inspektora Dehmny Danyeh, z kt6rym mogll si~ Pailstwo kontaktowal! Vi sprawach przcf'tl,'arzania Pailst\o\'. danych osobowych za pOitrednictv."cm
poczty e1ektroniCZDCj: iod@wolskimedpl;
3) Administrator ~ic pnctwanaf dane 050b0we na podstawie art. 6 usl t lit b) i c) RODO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia IS kwietnla 2011 r. 0 dziaJalnosd leczniczej. tj.
przetwanaoie jest nie~dnc w cc:lu wykonania umowy. ktc.cj strollll je.lt osoba, kt6rej dane dotyCZ4, lub do podj~cia dziala.6. na 4danie osoby. kJ:6rej dane dot}'Cz4, przed
zawarciem umowy oraz przeNiarzanie jest niezblrdne do wypefnienia obowi;p:ku prawnego cilJ4cego na administralone;
4) Dane osobowe mog~ bye udostwnione inoym uprawnionym podmiotom, na podstawie pnepis6w peawa, a tald:e podmietom, z kJ:6rymi administrator zawart umow~ w zwi4zku
z realizacj4 uslug na nccz administratorl (np. kancelari4 prawn~ dostawC4 oprogramowania, ze~llym audytorem); 1
S) Administrator nie zamierza pnckazywae danytb osobowycb do pailstwa trzeciego lub orgaruucji mi~YDarodOl'o'ej;
6) Przyjmujlj.cy z.am6wieme rna prawo uzyskae kopi~ sweicb danyth osobo,,"ycb w siedzibie administraton.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujemy, te:
1) Pamt ••••.a dane osobowe ~ przechowywanc przez okres 10 lat ad kOl\.ca roku kalendarzowego,w kJ:6ry"mumowa zeslala W)'konana, chyba tc niez~dny ~dzie dluuzy oUes
przet'A'-.rzania np. z "",'agi na docbodzcnic roszcz.eti..
2) Pnyjmujlj.cemu zamllwienie PJZYsluguje pBwo dostwu do trcSci $Woicb danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a takte pBwo do wniesicnia sprzeciwu
wobcc pnetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sk.argi do organu nadzorczego. O. ?mesa Un~ Ochrony Danycb Osobowych;
3) Podanic danycb osobowycbjest dobrowolne, jednak1e nicz~ do zawarcia umowy. Koosc:kwenc:jlj. niepodania danycb osobowych ~ie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmujc dec)'lji w spos6b zaUlomatyZOl'ouy w oparciu 0 dane osobowe Przr.jmujltcego zam6wicnic .
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