
Zalqczni* nr I do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego nr 218/2022

z dnia 07.09.2022 r.

OGLOSZENIE

DYREKTOR SZPIT ALA WOLSKI EGO 1M. DR ANNY GOSTYNSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WARSZA WIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udzielanie, speejalistyeznyeh swiadezen zdrowotnyeh przez piel~gniark~ syslemu w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego przez indywidualne speejalistyezne praktyki piel~gniarskie w
przedsi~biorstwie podmiotu leczniczego.

Tennin rozpoe~ei. i ezas trwani. um6w: od dnia 01.10.2022 r. do dnia31.07.2023 r.

Infonnaeje 0 warunkaeh konkursu, formularze ofert, wzory um6w udost~pni.ne s~ w siedzibie Szpitala Wolskiego w
Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, Dzial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.1O., w godz. od 9.00 do 14.00 oraz na stronie
internetowej Szpitala Wolskiego www.wolskLmed.pl

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

60,00 zl brulto - za k.Zd~ godzin~ wykonywania swiadezen w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego do
Iimitu 60 godzin (wl~eznie) w miesi~eu oraz
70,00 zl brulto - za kazd~ godzin~ wykonywania swiadezen w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego
powyiej Iimitu 60 godzin w miesi~eu.

Miejsee i termin skladania ofert: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.1Oa do dnia 13 wrzeSnia 2022 r.
do godz. 14.00.
OlWarcie ofert naslljpi w dniu 13 wrzeSnia 2022 r. godz. 14.30.
Oferty nalety skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg6l0wyeh warunk.eh konkursu ofer!.

Konkurs na udzielanie swiadezen zdrowotnyeh zost.nie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II, sala
konfereneyjna w dniu 22 wrzesnia 2022 r. 0 godz. 13.30.

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

Udzielaj~ey zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed tenninem skladania ofert, przesuni~eia tenninu
skladania ofert, uniewainienia post~powania konkursowego oraz przesuni~cia terminu rozstrzygni~eia post~powania w
przypadku konieeznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.

W toku post~powania konkursowego Oferenl, kt6rego interes prawny doznal uszezerbku, rna prawo do skladania protest6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboezyeh od dnia dokonania zaskarionej ezynnosci, nie p6iniej jednak nii do
dnia rozstrzygni~eia konkursu.

Oferent rna prawo zloienia odwolania do Dyrektora Szpitala Wolskiego w tenninie 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygni~ciu post~powania.
Zgodnie z art 13ust. 1OgolnclO Rozpo~dzenia 0Ochronie Danych (ROOO) infonnujemy. te:
I) Administtatorem danych osobowyeh Przr.imuj,cego zamOwieniejest Szpitll Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodziclny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedzib,
przyul. Kasprwa 17.01.211 Warszawl;
2) Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktbrym mog, si~ Panstwo konlaktowlc W sprawaeb przetwanaoil Panstw. danycb osobowycb ZI po~ictwem
pocztyelektronieznej: iod@wolslci.medpl;
3) Administrator ~ie przetwarzaJ dane osobowe na podstawie art. 6 us!. 1 til b) i c) RODO w rw. z art. 26 Ustawy z dnia 1S kwietnil 20tl r. 0 dziafllnoki leczniezej, tj.
przelwlnanie jest niez~dne w celu wykonanil umowy, kt6rej stro"4 jest osoba, ktOrej dane dotyc~ lub do podj~cil dziabil na ~danie osoby. ktorej dane dolytZlJ,.przed
zawartiem urnOW)'oraz pnetwananie jest nie~ do wypemienil obowilJZkupnwnego ci~cego na administrllorze;
4) Dane osobowe mOMbye udost~ione inn)'m uprawnionympodmiolom, Dapodsta'o"ieprzepis6w prawa.1 tak.tepodmiotom. z kt6rymi administrator zawlrt umo~ w zwi4Zku
z realizac.Kuslug nl rzecz admini,tratora (op. kancelari. pnWIl4. dostawq oprogramo,",uia. zew~trzn)1D audytorem);
S) Administrator nie Zlmiena przekazYWlcdanyt:bosobowycb do panstwa trzeciego lub orgarnzacji mi~dz)'IWodowej;
6) Pnyjmuj~cy zam6wienie rna prawo uzyskackopi~ swoich danychosobowych w siednbie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13ust 2 ROOO informujemy, te:
I) Panstwl dane osobowe ~4 przccbowywaneprzez wes 10 Latod kOli.caroku kalendarzowego. w kt6rym umOWIzostafl wykonana. cbyba te niez~dny ~dzje dIu.tszy okre.
putwananil np. z uwagi nil docbodzcnie roszczeft.
2) Pnyjmuj,cemu ZlmOwienie przysluguje pnwo dost~ do treki !Woichdanych, ieh Iprostowania 1ub ograniczenia pnetwarzani •• I lakte prawo do wniesienil spzedwu
wobec przetwllI'Unia, prawo do przeniesienil danych onz pnwo do wniesienil skargi do organu nadzoruego. tj. fuzell Urz~duOchrony Danycb Osobowycb;
3) Podanie danych osobowychjest dobrowolne.jednaktc niez~ne do ZlWartia umowy. Konsekwencj, niepodanil danych osobowych ~ie brak realizacji urnOW)';
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposobZIIutomatyzowanyw opartiu 0 dane osobowe Przrimuj4cego zamowienie.
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