
Zalqcznik nr J do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 111/1011

z dnia 08.09.1011 r.

OGLOSZENIE

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

W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs ofert na udzielenie calodobowych !wiadczen zdrowolnych w zakresie medycyny ratunkowej w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w przedsl~biorstwie
podmiotu leczniczego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanle !wiadczen zdrowotnych w
przedmiotowym zakresie.

Termin rozpoc~cia i czas trwania urn6w: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.06.2023 r.

lnforrnacje 0 warunkach konkursu, formularze ofer!, wzory urn6w udost,pniane Slj 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 intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Propooowana przez Udzielaj'lcego zam6wienia maksymalna cena jednostkowa brutto rownoznaczna
kwocie netto ze wzgl,du oa zwolnienie z podatku VAT:

• 180,00 zI brutto - za jedn'l godzin, udzielania swiadczen zdrowotnych obj,tych przedrniotern
post,powania.

Miejsce i termin skladaoia ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.lOa do dnia
13.09.2022 r. do godz. 11.00.
Otwarcie oferl nastqpi w dniu 13.09.2022 r., 0 godzinie 11.30. ,
Oferty naleZ)' skladae w zarnkni,tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg6lowych warunkach konkursu
ofelt.
Konkurs na udzielanie swiadczell zdrowotnych 20stanie rozstrzygni,ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. JI,
sala konferencyjna w dnlu 22.09.2022 r. 0 godz. 13.30 .

Oferentjest zwiqzany ofelt'l przez okres 30 dni od uplywu terininu skladania ofer!.
Udzielaj'lcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofer!,
przesuni,cia terminu skladania ofer!, uniewatnienia post,powania konkursowego oraz przesuni,cia terminu
rozstrzygni,cia post,powania w przypadku koniecmosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku post,powania konkursowego Oferent, kt6rego interes prawny domal uszczerbku, rna prawo do skladania
protest6w do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskanonej czynnosci, nie
p6miej jednak nit 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 IBrormaC)'Jna RODO
Zgodnie z art 13 ust. 1 Og61ncgo ROlpO(Z4dzcnia 0 Ochronic Danych (ROOO) inronnujemy, te:
I) Administratorem danych osobowych Przyjmuj~ccgo zam6wicmc jest Szpital Wolski im. dr AIIny Gostyflikiej Samodziclny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedzib,
przy ul Kasprzaka 17,01-21 I Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochtony Danych, z kt6rym mOB' si~ Pakltwo kontaktowac w sprawleb prutwarzania Panstwl danycb osoOOwyth za poirednitlWem
PIXztY elektronicznej: iod@wolski.med.pl;
3) AdministnltCl" ~ie przetwarW dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit b) i t) RODO w zw. z art 26 UstllW)' z: dnia U n,ietnia 2011 r. 0 dziatalnoki ie(;Znitzej, tj.
przet'olo'aJZanie JCSI nicz¥ne w (;Clu wykonania wnoW)', kt6rej stro"4 jes! osoba., kt6rej dane dotytZ4, hib do podj~a dzialail na i4danie osoby, kl6rej dane dOlY<:14,przed
zawarciem umowy oru przetwarzanie jcs! nie~ do wypelnienia obowi~ku prawnego ti4t~tego ria administntorze;
4) Dane osobowe mog, bye udost~nione innym upBwnionym podmiotom. na podstawie pn.epis6w pn.wa, a taUe podmiolom, z:kt6rymfadminislniOT zawarl wnow, w zwi4Zku
z realizacjll usrug na T7e(;Zadministr'atoB (01'. kance1arill pn.w"", dostaWtll oprogramowania, z~ym audytorem);
5) Administralor me zamierza przekazywae dan)'th osobowych do pailst'A-"alrZeciego lub organizacji mi~uodowej;
6) Pnyjmujllcy zam6wicnie rna PllIWOuzysk.ac kopi~ lW'Oich dan)'Cb o~bowych w siedzibie adminislntora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 usl2 ROOO informujemy, te:
t) Pal\stwa dane osobowe ~ przecbowywane plUl: olan 10 lat od kOJica roku kalendarzowego. w kl6rym wnowa zostala wykonana, chyba tc mc~y ~e dlutuy ow
przriwarzania np. z uwagi na docbodzenic roszczdL.' . I I

2) Przyjmujllccmu um6wienie przysluguje prawo do!l~ do trdci lWoicb danych. ich .prostowania tub ograniczenia ptzriwarzania. a tald:c prawo do wniesienia ,przedwu
woOO:: przctwarzania. pnawo do przcniesienia danych oraz prawn do wniesicnia slwgi do organu nadzorczego. tj. Prezcsa Urz~u Ochrooy Danytb OlObowych;
3) Podanie danych osobowychjest dobrowo)nc.jednakte niczbQdne do zawarcia umowy. Konsckweocj. niepodania dany<:b osobowytb ~ie brak realizacji umOW)'~
4) Administrator me podejmujc dc«:yzji w 1pOs6b zautomatywwany w oparciu 0 dane osobowo Prz)jmuj"cego zam6wienie.
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