Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych

Wałbrzych, dnia 01.10.2021 r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711)
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U.2021.1285)
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert
i uczestnictwa w konkursie na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

opieki lekarskiej w Oddziale Pediatrycznym
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz wzór umowy wraz załącznikami udostępnione będą w siedzibie
Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4, Dział Spraw
Pracowniczych, budynek „E” pokój 3 i 4 od dnia 30.09.2021 r. w godzinach 09.00 – 13.00, na stronie
internetowej www.zdrowie.walbrzych.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy: od dnia 11.2021 r. do dnia 30.10.2022 r.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta w sekretariacie
Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4 do dnia 14 października
2021 r. do godz. 12:00
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w siedzibie szpitala,
w dniu 28 października 2021r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej szpitala
www.zdrowie.walbrzych.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta
zawiera braki formalne, komisja wezwie oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod
rygorem odrzucenia oferty.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oferent musi zobowiązać się do zapoznania ze standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi przedmiotu
konkursu i zobowiązać się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed terminem składania ofert,
przesunięcia terminu składania ofert, unieważnienia postępowania konkursowego oraz przesunięcia
terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku m. in. konieczności uzupełnienia dokumentów przez
oferentów.
W toku postępowania konkursowego oferent, którego interes prawny został naruszony ma prawo
w terminie 7 dni roboczych do złożenia do Komisji Konkursowej umotywowanego protestu na dokonaną
czynność w toku postępowania konkursowego nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Oferent ma prawo do złożenia odwołania do Dyrektora Szpitala w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
o rozstrzygnięciu postępowania.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Przyjmującego zamówienie jest Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą przy ul.
Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych
osobowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zdrowie.walbrzych.pl
3) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi
administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem);
5) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Przyjmujący zamówienie ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba, że
niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;
2) Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją nieudostępnienia danych osobowych
będzie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Przyjmującego zamówienie.

p.o. Dyrektor Szpitala
Adriana Tomusiak

