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ROZDZIAŁ I - WARUNKI OGÓLNE KONKURSU
1. Definicje
Ilekroć w SWKO oraz jego załącznikach jest mowa o:
a. oferencie – rozumie się przez to podmiotopisujący badania radiologiczne w oparciu o
teletransmisję.
b. udzielającym zamówienia – rozumie się Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,
c. przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych na
opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim),
d. ofercie - rozumie się przez to wypełniony formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SWKO, wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami żądanymi przez Udzielającego
zamówienia,
e. umowie – rozumie się przez to wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWKO.
2. Podstawy prawne przeprowadzenia konkursu ofert:
1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.).
ROZDZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest opis badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję (powstałych
przy użyciu określonych technik obrazowania) w podziale na dwa zadania, tj.:
 Zadanie Nr 1 - Tomografia komputerowa 16 rzędowa.
 Zadanie Nr 2 - Klasyczna radiografia cyfrowa (bez radiografii kontrastowej).
2. Oferent składa ofertę na całość zamówienia. Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Oferenci, którzy:
1) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym mającym uprawnienia do wykonywania
przedmiotu konkursu,
2) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia konkursu ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy w tym okresie, wykonali min. 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot konkursu,
3) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem konkursu na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.
4. Techniki obrazowania - ustala się w badaniach radiograficznych następujące techniki obrazowania:




Tomografia komputerowa 16 -rzędowa
Klasyczna radiografia cyfrowa (bez radiografii kontrastowej).

4.1. Tomografia komputerowa 16 rzędowa:
 Obrazy radiograficzne będą tworzone u Udzielającego zamówienia przy użyciu aparatu
tomograficznego SOMATOM EMOTION 16.
 Obrazy będą powstawać zgodnie z zasadami wykonywania tych obrazów przez przeszkolonych
techników elektroradiologii zatrudnionych przez Udzielającego zamówienia.
 Oferent może przedstawić swoje zalecenia odnośnie procedur badań wykonywanych
u Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia zapozna się z tymi zaleceniami. Po
wzajemnych konsultacjach zostanie ustalony i zatwierdzony protokół wykonywania
poszczególnych rodzajów badań.
 Podczas tworzenia obrazów radiograficznych wchodzących w skład badania pracownicy
Udzielającego zamówienia, jak i pracownicy Oferenta mogą kontaktować się wzajemnie drogą
telefoniczną lub elektroniczną, w celu doprecyzowania szczególnych wymagań związanych z
konkretnymi problemami medycznymi powstałymi podczas badania, tak aby badanie uzyskało
maksymalny efekt diagnostyczny konieczny do osiągnięcia.
 UWAGA!!! W przypadku decyzji o podaniu środka cieniującego kontakt pomiędzy lekarzem
Oferenta, a pracownikami Udzielającego zamówienia jest obowiązkowy.
 Obrazy powstałe podczas jednego badania jednej okolicy anatomicznej stanowią przedmiot opisu
i jednocześnie stanowią jednostkę rozliczeniową pomiędzy stronami.
 Obrazy radiograficzne powstałe przy użyciu techniki tomografii komputerowej u Udzielającego
zamówienia będą przekazywane po ich wykonaniu drogą elektroniczną wg ustalonych protokołów
(Dicom 3.0) przesyłu danych elektronicznych.
 Opisy badania dokonane przez pracowników Oferenta będą przekazywane drogą elektroniczną do
Udzielającego zamówienia wraz z autoryzacją.
 Autoryzacja badania musi być ściśle przypisana konkretnej osobie posiadającej państwowe
uprawnienia do opisywania obrazów – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej wraz z
oznaczeniem numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.
 Oferent zapewni możliwość konsultacji badań budzących wątpliwości diagnostyczne oraz
przypadków szczególnie trudnych w ośrodku referencyjnym wyższego szczebla.
4.2.Klasyczna radiografia cyfrowa (bez radiografii kontrastowej):
 Obrazy radiograficzne będą tworzone u Udzielającego zamówienia przy użyciu następującego
aparatu radiograficznego:
a) Carestream DRX – Evolution DX (szpital w Malborku)
b) Practix 160 CR (szpital w Malborku)
c) Siemens Multix Pro CR (szpital w Nowym Dworze Gdańskim)
 Obrazy radiografii klasycznej będą powstawać zgodnie z procedurami wykonywania tych obrazów
przez przeszkolonych techników elektroradiologii zatrudnionych przez Udzielającego zamówienia.
 Podczas tworzenia obrazów radiograficznych wchodzących w skład jednego badania pracownicy
Udzielającego zamówienia, jak i pracownicy Oferenta mogą kontaktować się wzajemnie drogą
telefoniczną lub elektroniczną, w celu doprecyzowania szczególnych wymagań związanych z
konkretnymi problemami medycznymi powstałymi podczas badania, tak, aby badanie uzyskało
maksymalny efekt diagnostyczny konieczny do osiągnięcia.
 UWAGA!!! W przypadku decyzji o podaniu środka cieniującego kontakt pomiędzy lekarzem
Oferenta, a pracownikami Udzielającego zamówienia jest obowiązkowy.
 Obrazy powstałe podczas jednego badania jednej okolicy anatomicznej stanowią przedmiot opisu
i jednocześnie stanowią jednostkę rozliczeniową pomiędzy stronami.



Obrazy radiograficzne powstałe przy użyciu techniki klasycznej u Udzielającego zamówienia będą
przekazywane, po ich wykonaniu, drogą elektroniczną wg ustalonych protokołów przesyłu danych
elektronicznych.
 Opisy badań dokonane przez pracowników Oferenta będą przekazywane drogą elektroniczną do
Udzielającego zamówienia wraz z autoryzacją.
 Autoryzacja badania musi być ściśle przypisana konkretnej osobie posiadającej państwowe
uprawnienia do opisywania obrazów – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej wraz z
oznaczeniem numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.
 Oferent zapewni możliwość konsultacji badań budzących wątpliwości diagnostyczne oraz
przypadków szczególnie trudnych w ośrodku referencyjnym wyższego szczebla.
5. Udzielający zamówienia oświadcza, że jego pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu zdjęć
radiograficznych posiadają wymagane prawem uprawnienia i umiejętności potwierdzone
odpowiednimi zaświadczeniami.
6. Obrazy powstałe przy pomocy radiografii klasycznej i tomografii komputerowej będą powstawać z
należytą starannością, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a także z protokołami
ustalonymi przez strony.
7. Lista pracowników Udzielającego zamówienia wraz z kodami identyfikującymi zostanie przekazana
Oferentowi i będzie aktualizowana w miarę zachodzących zmian.
8. Oferent zapewnia zorganizowanie teletransmisji obrazów w oparciu o własne wyposażenie i
oprogramowanie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Udzielający zamówienia wymaga aby integracja oprogramowania Oferenta z oprogramowaniem
Udzielającego zamówienia leżała po stronie Oferenta. Koszty integracji ponosi Oferent.
Udzielający zamówienia wymaga integracji z systemem Ris/PACS firmy Pixel Technology
(program Chazon).
10. Tryby opisów obrazów – ustala się dwa tryby opisów badań:
a) Tryb pilny:
 Oferent gwarantuje utrzymanie możliwości opisów badań przez całą dobę przez
wszystkie dni roku.
 Oferent gwarantuje, że badania oznaczone przez Udzielającego zamówienia klauzulą
”PILNE/ CITO” opisywane będą w czasie nie dłuższym niż 120 minut od czasu
zakończenia transmisji danych na serwer Oferenta, za wyjątkiem głowy – opis nastąpi
w czasie nie dłuższym niż 60 min. W szczególnych sytuacjach tj. gdy badanie wymaga
dodatkowych konsultacji oferent może uzyskać zgodę na przedłużenie czasu opisu do
3 godzin.
b)Tryb zwykły:
 Oferent gwarantuje, że badania wykonane w trybie „ZWYKŁYM” będą opisane w
czasie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu zakończenia transmisji danych na serwer
Oferenta.
11. Personel oferenta – oferent zapewnia, że opisy badań będą tworzone przez lekarzy posiadających:
a) odpowiednie kwalifikacje – poprzez odpowiednie kwalifikacje rozumie się posiadanie
specjalizacji II st. z radiodiagnostyki lub tytułu specjalisty z radiologii i diagnostyki obrazowej,
a) doświadczenie - Oferent oświadczy, że lekarze opisujący badania posiadają wystarczające
doświadczenie do wykonywania opisów badań będących przedmiotem umowy.
Uwaga: Udzielający zamówienia wymaga, aby lekarze opisujący badania spełniali oba warunki łącznie.
12. Oferent przedstawi listę lekarzy uprawnionych do opisywania badań jako załącznik do umowy
zobowiązując się jednocześnie, że lista ta będzie aktualizowana w przypadku zaistnienia zmian w
grupie lekarzy opisujących.
13. Skierowania /zlecenia na badania – podstawą do wykonania opisu badania jest skierowanie
podpisane i opieczętowane przez lekarza:
1. Wzór skierowania na badanie TK stanowi załącznik nr 1
2. Wzór na badanie w radiografii klasycznej stanowi załącznik nr 2

14. Skierowanie zostanie przekazane Oferentowi drogą elektroniczną przed transmisją obrazów.
15. Oferent przed przystąpieniem do realizacji umowy może przedstawić swoje uwagi do
przedstawionych wzorów skierowania na poszczególne rodzaje badań i wnieść o wprowadzenie
poprawek.
16. W przypadku niejasności, czy wątpliwości lub w sprawach szczególnej wagi klinicznej, lekarz
Oferenta ma prawo kontaktować się z lekarzem Udzielającego zamówienia w sprawach
dotyczących zleconego badania, a lekarz Udzielającego zamówienia z lekarzem Oferenta.
17. Opisy badań – badania będą opisywane z zachowaniem zasad wykonywania zawodu lekarza
opisanych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
 Lekarz opisujący nie będzie używał w treści opisu zwrotów obcojęzycznych i skrótów
literowych.
 Każdy opis badania musi być autoryzowany podpisem lekarza uprawnionego.
 W przypadku wątpliwości po stronie Udzielającego zamówienia w sprawach opisu badania
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do konsultacji telefonicznej/elektronicznej z
lekarzem opisującym badanie.
 W przypadku istotnych zmian po konsultacji – aneks do opisu niezwłocznie zostanie przesłany
drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.
 W celu wzajemnych konsultacji strony ustaląnumery telefonów oraz adresy e-mailowe, gdzie
będzie następowała wspólna komunikacja.
 Opis badania zawierać musi co najmniej następujące elementy:
a) Nazwę wykonawcy opisu ,
b) Datę i godzinę sporządzenia opisu,
c) Nazwisko i imię pacjenta oraz jego PESEL,
d) Dane kliniczne ze skierowania.
18. Obsługa łącza i sprzętu do wzajemnej komunikacji – Oferent przeszkoli wskazanych przez
Udzielającego zamówienia pracowników przeznaczonych do przesyłania obrazów i odbioru opisów
badań.
19. Kontrola – Oferent podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w niezbędnym zakresie
wynikającym z zawartych umów o wykonywanie świadczeń przez Udzielającego zamówienia.
20. Udzielający zamówienia oświadcza, że wykonuje świadczenia medyczne w zakresie ASDK i SZP.
21. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do kontroli Oferenta w zakresie działań będących
przedmiotem umowy.
22. Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych – Udzielający zamówienia oświadcza, że
prowadzi i przechowuje oraz udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o
ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń z nich wynikających.
23. Oferent nie może udostępniać, ani posługiwać się dokumentacją medyczną tworzoną na rzecz
Udzielającego zamówienia do jakichkolwiek celów bez wyrażenia zgody przez Udzielającego
zamówienia.
24. Oferent oświadcza, że będzie przechowywał tworzoną na zlecenie Udzielającego zamówienia
dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą o lecznictwie z
aktami wykonawczymi w tym zakresie, a zwłaszcza ustawy o ochronie danych osobowych.
25. Oferent jest zobowiązany do wdrożenia systemu przekazywania danych oraz przeszkolenia
personelu nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
26. Kryterium oceny ofert:
I. Cena - 80%
Cena brutto= cena minimalna brutto/cenę oferty badanej x 80% x 100
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena – 80 pkt.
II. Termin wykonania opisu – 20 %
Badanie w trybie pilnym: do 60 min. – 10 pkt, do 120 min. – 0 pkt

Badanie w trybie zwykłym: do 12 godz. – 10 pkt, do 18 godz. 5 pkt, do 24 godz. – 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Termin wykonania opisu – 20 pkt.
27. Komisja konkursowa – w celu przeprowadzenia konkursu ofert zostanie powołana komisja
konkursowa na podstawie Zarządzenia Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
28. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno
następujących czynności:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
b) otwiera koperty z ofertami,
c) ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert,
d) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, a które zostały odrzucone,
e) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
f) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
29. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia raportu z testów specjalistycznych i
eksploatacyjnych dla monitorów stosowanych w stacjach opisowych (wymaganych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej). Testy eksploatacyjne, czyli podstawowe będą dostarczane do
Udzielającego zamówienia raz w miesiącu razem z fakturą, a testy specjalistyczne raz w roku.
ROZDZIAŁ III - TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
1. Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z
treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, sposobem przygotowania oferty, itp., kierując
swoje pytania na adres e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi tylko i wyłącznie na
pytania, które na wskazany powyżej adres e-mail wpłyną do dnia 18.02.2021r. Wnioski o udzielenie
informacji dot. zapisów SWKO, które wpłyną po ww. terminie zostaną nierozpatrzone.
3. Udzielający zamówienia niezwłocznie odpowie na zadane pytania bez wskazania źródła zapytania,
a odpowiedzi umieści na stronie internetowej www. pcz.net.pl zakładka ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE/KONKURSY OFERT/KONKURS 14/2021.
ROZDZIAŁ IV – INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę w formie pisemnej wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami należy
złożyć w zamkniętej kopercie, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Udzielającego zamówienia i
Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:



Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 – oświadczenie

W celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale II pkt. 3 Oferenci zobowiązani są do złożenia w ramach oferty:




Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 – wykaz osób
Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 – wykaz usług
Aktualną polisę OC na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty:
 Wyciąg z odpowiedniego rejestru (KR lub CEDiG)
 Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

3. Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego
rozdziału lub formularz ofertowy bądź inny załącznik stanowiący ofertę nie zostanie podpisany
przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta (z wyłączeniem sytuacji, gdy oferta
zostanie podpisana przez osobę wskazaną w pełnomocnictwie załączonym do oferty), oferta
podlegać będzie automatycznemu odrzuceniu. Uwaga! Wyciąg z KRS lub CEDiG nie wymaga
podpisu Oferenta.
5. Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku (ul. Słowackiego 75 (I piętro), 82-200
Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Oferenta oraz hasłem: „Konkurs
ofert 14/2021 – opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję” do dnia
23.02.2021r. godz. 14:00
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Okres związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
9. W celu dokonania zmian lub poprawek Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć
nową, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Specjalista ds. medycznych umów
cywilnoprawnych i dotacji – p. Joanna Ryzop (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl)
11. W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Udzielający zamówienia nie przewiduje publicznego
otwarcia ofert. Otwarcie ofert dokona w dniu 23.02.2021r. o godz.14:15 komisja konkursowa
powołana Zarządzeniem Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
12. Informacja z sesji otwarcia ofert konkursowych zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Udzielającego zamówienia w dniu otwarcia ofert.
13. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
ROZDZIAŁ VI - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU OFERTY LUB UNIEWAŻNIENIA
1. Udzielający zamówienia wybierze ofertę, która uzyska najwyższy bilans punktowy w kryterium
oceny ofert.
2. Udzielający zamówienia niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku
poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Udzielającego zamówienia
(www.pcz.net.pl) i na tablicy ogłoszeń. Oferent wybrany w drodze konkursu zostanie
powiadomiony również pisemnie.
3. Udzielający zamówienia zawrze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
terminie przez siebie wskazanym.
4. Udzielający zamówienia odrzuci ofertę w przypadku, gdy nie będzie ona spełniała wymagań
formalnych określonych w konkursie ofert.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert po otwarciu ofert
w przypadku, gdy:
1) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość, jaką Udzielający zamówienia
przeznaczył na realizację przedmiotu konkursu,
2) Wszystkie oferty w konkursie ofert zostaną odrzucone.
ROZDZIAŁ VI - ŚRODKI ODWOŁAWCZE
Środki odwoławcze przysługujące Oferentom są określone w art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1. i ust.
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510).

ROZDZIAŁ VIII - PRZETWARZANIE DANYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1)administratorem danych osobowych jest Powiatowe centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul.
Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork
2)administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach
przetwarzania
Państwa
danych
osobowych
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej:iod@pcz.net.pl
3)administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 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;
4)dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania
danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony
danych osobowych);
5)administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej,
6) mają Państwo 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 do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2)przysługuje Państwu 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;
3)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4)administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.
Załącznik Nr 3–Wykaz osób (wraz z kwalifikacjami) osób udzielających świadczeń zdrowotnych tj.
opisu badań rentgenodiagnostyki klasycznej w systemie teleradiologicznym.
Załącznik nr 4 –Wykaz usług wraz z referencjami
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy na wykonywanie opisu badań rentgenodiagnostyki klasycznej.

