„…Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”
99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55
www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl
Ogłoszenie o konkursie PCZ/ZPO/3382/02/2018
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
-na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
Zarząd Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w niniejszym konkursie:
I – Przedmiot konkursu:

1.Świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wykonywane przez
lekarzy i pielęgniarki wg ustalonego harmonogramu pracy, organizacja i koordynowanie pracy
lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii PCZ Sp. z o. o. w Poddębicach.
2. Świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki/położne- instrumentariuszki w ramach
bloków operacyjnych, koordynowanie pracy pielęgniarek/położnych i pozostałego personelu
medycznego oraz organizacja pracy zespołów operacyjnych (w tym plany operacyjne).
3. Świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 1 i 2 realizowane będą także w innych komórkach
organizacyjnych, w których udzielane są w/w świadczenia zdrowotne.
4. Szczegółowe warunki realizacji świadczeń określone są w załączniku Nr 1.

II – Udzielający zamówienia:
Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka z o. o. z siedzibą w Poddębicach.
III – Przyjmujący zamówienie:

Podmiot leczniczy, który zatrudnia personel medyczny niezbędny do zabezpieczenia całodobowej
realizacji przedmiotu konkursu.
IV – Zakres świadczeń objętych postępowaniem:
1. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii.
2. Organizacja i koordynowanie pracy lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego oraz
realizacja świadczeń w tym Oddziale.
3. Świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki/położne- instrumentariuszki w ramach bloku
operacyjnego .
4. Organizacja pracy zespołów operacyjnych (w tym plany operacyjne) i koordynowanie pracy
pielęgniarek/położnych i pozostałego personelu medycznego w ramach bloku operacyjnego.
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V - Termin realizacji świadczeń zdrowotnych:
1. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
2. W przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienie z NFZ
lub zmienione zostaną warunki realizacji umowy mające wpływ na wykonywanie świadczeń objętych
niniejszym konkursem, Udzielający zamówienia uprawniony będzie do rozwiązania bez
wypowiedzenia umowy zawartej na w/w okres z Przyjmującym zamówienie. Oświadczenie
o rozwiązaniu umowy w w/w trybie Udzielający zamówienia złoży Przyjmującemu zamówienie na
piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji.
VI – Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Ogłoszenia wraz z dwoma załącznikami.
Formularz wraz załącznikami jest dostępny w siedzibie Spółki PCZ. Formularz jest dostępny w siedzibie oraz
na stronie internetowej Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. (www.nzozpcz.pl)
Oferty należy składać do dnia 29.11.2018 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Poddębickiego Centrum
Zdrowia Sp. z o. o.
VII – Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie o konkursie
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2018 r. o godzinie 12:15, w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w Gabinecie Wiceprezesa Zarządu. Rozstrzygnięcie o konkursie zostanie podane do 30.11.2018 r.
Osobami udzielającymi informacji w sprawie niniejszego Konkursu są:
Wiceprezes Zarządu - Urszula Marjańska, tel. 43 828 82 50
Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny,
jak również przesunięcia terminów składania ofert i ich otwierania.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www. oraz w siedzibie
udzielającego zamówienie. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie internetowej Udzielającego
zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Poddębickiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
Przyjmujący zamówienie ma prawo składania środków odwoławczych do Komisji konkursowej oraz do Prezesa
Poddębickiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. udzielającego zamówienia w terminie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Udzielający zamówienia informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Przyjmującego zamówienie jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w
Poddębicach, adres: ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania
Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych
praw nałożonych na administratora wynikających z art. 26,27 ustawy o działalności leczniczej, tj. (Dz.U.2018.160);
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 m.in.: 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;
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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 przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez
okres 3 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego;
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.
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