
Za/qcznik nr J do zarzqdzenia
DyrekJora Szpitolo Wolskiego nr 217/2022

z dnia 06.09.2022 r.

OGLOSZENIE

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

W WARSZAWIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~gniarstwa w Klinicznym
Oddziale kardiologicznym z Pododdzialem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz za zgod~ ohu stron w innych
Oddzialach Szpitala Wolskiego przez indywidualne specjalistyczne praktyki piel~gniarskie w przedsi~biorstwie
podmiot" leczniczego.

Termin rozpocz~eia i czas trwania um6w: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

Informacje 0 warunkach konkursu, formularze ofert, 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
intemetowej Szpitala Wolskiego www.wolskLmed.pl

Proponowana przez Udzielaj~cego zam6wienia maksymalna cena jednostkowa brutto, r6wnoznaczna kwocie netto ze
wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

60,00 zl brutto - za kald~ godzin~ wykonywania swiadczen w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdzialem
intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz za zgod~ obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego do limitu 60
godzin (wl~cznie) w miesi~cu oraz
70,00 zl brutto - za kald~ godzin~ wykonywania swiadczen w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdzialem
intensywnego nadzoru kardiologicmego oraz za zgod~ obu stron w innych Oddzialach Szpitala Wolskiego powyzcj limitu 60
godzin w miesillcu.

Miejsce i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.lOa do dnia 13 wrzeSnia 2022 r.
do godz. 11.00.
Otwareie ofert nast~pi w dniu 13 wrzeSnia 2022 r. godz. 11.30.
Oferty naleZy skladoe w zamkni~tej kopereie opisanej w spos6b wskazany w szczeg6lowych warunkach konkursu ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnych zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II, sala
konferencyjna w dniu 22 wrzdnia 2022 r. 0 godz. 12.30.

Oferentjest zwi¥any ofe~ przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielaj~cy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofert, przesuni~eia terminu
skladania ofert. uniewalDienia post~powania konkursowego oraz przesuni~eia terminu rozstrzygni~cia post~powania w
przypadku koniecznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
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 zaskarZonej czynnosci, nie p6miej jednak nil do
dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlolenia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0

rozstrzygni~ciu post~powania.
Zgodnie z art. 13 ust. I Og61ncgo Roxpol7.4dzcnia 0 Dehronie Danych (RODO) infonDujemy, !e:
1) Admimstratorem danycb osobowycb Przyjmujllccgo zam6w1enie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyilskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opicki Zdrowotncj Z sicdlJbll
przyul Kaspnaka 17.01.211 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Dehrony Danycb. z kt6T)m mog, si~ Pailstwo kontaktowaC w sprawacb przetwarzania Paflstwa danyt:b osobowycb u poSrednictwem
poczty c1ektromcznej: iod@wolskimcd.pl;
3) Administrator blrdzie pnetwarz.al dane osobowe na podstawie art. 6 usl. I lit. b) i c) RODO w zw. z art. 26 Ustawy z dnia IS kwietnia 2011 r. 0 dziaJalno~ci leczniczej.~.
przel'A-'aname jest mez~dne w celu wykonania umowy. kt6rej stronll jest osOOlL,kt6rej dane dotycq. 100 do podj~cia dziatali. na t4danie osoby, kt6rej dane dotycq., przed
zawarciem umowy oraz pnel'A-'arunie jest I]iez~c do wypclnienia OOOw14Zkuprawnego cilj..2:4cegona administratorze;
4) Dane osobowe mogll bye udost~nione innym upJ1Iwmoo)lIl podmiotom. na podstawie pnepis6w prawlL, a takZe podmiotom. z kt6rymi administrator zawart umow~ w zwi.u.u
z realizacjll uswg na rzccz administratora (np. kance1arill prawOl\. dostaw~ oprognmowania, ze~nym audytorem);
S) Administrator oie zamieru przcwywat danycb ogobowycb do paJistwa trzociego lub organizacji mi~dzynarodowej;
6) PrzyjmujllCf zam6wicnie rna prawo lIZ~kaC kopi~ swoich danyt:h osobowych w siedlJbie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art 13 ust 2 RODO informujemy. te:
1) PaJistwli dane osobowe ~ przcchowywane przez oms 10 tal cd kone. n*u kalendarzowego. w kt6rym umowa zostala W)lonana, chyba!e niez~y ~dzie dlutazy obn
pn.etwarzania np. z uwagi na docbodzenie roszczcil.
2) Przyjmujllcemu zam6wienic przysluguje prawo dost~pu do lrcici swolcb danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarunia. a takZe prawo do woiesicnia spn.cciwu
wobec pnctwanania, prawo do przenieslenia danycb oraz prawo do wnic:siema skargi do organu nadzorczcgo, ~. Prezesa Un~du Ochrony Danycb 090bowych;
3) Podanie danych osobowycbjest dobrowolnc, jednakZe niez~ do zawarcia umowy. KOO5Ckwencj. niepodania danych osobowycb bl;dzie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podeJmuje decyz:ji w sposOb zamomatyzowatty w oparciu 0 dane osobowe Przyjmujllcego zam6wienie.
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