
Zalqcznik nr I do zorzqdzenla
DyrekJoro Szpitala Wolskiego nr 22012022

z dnia 07.09.2022 r.

OGLOSZENIE

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

W WARSZAWIE UL. M. KASPRZAKA 17

oglasza konkurs na udziclanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie piel~niarstwa w Osrodku
diagnostyki i terapii wewnqtrznaczyniowcj Szpitala Wolski ego, w Pracowni Elektroflljologii i w Pracowni Radiologii
Zabiegowcj przez indywidualne specjalistyczne praktyki piel~gniarskie w przcdsi~biorstwie podmiotu leczniczego.

Termin rozpoez~eia i ezas trwania um6w: od dnia 01.10.2022 r. do dnla 30.09.2023 r.

lnformaeje 0 warunkaeh konkursu, formularze ofert. wzory um6w udost~pniane sq w siedzibie Szpitala Wolskiego w
Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, Ozial Kadr i Szkolen, Paw. II pok.lOa, w godz. od 9.00 do 14.00 Oral na stronie
internetowej Szpitala Wolskiego www.wolski.med.pl

Proponowana przez Udzielajqcego zam6wienia maksymalna cena jednostkowa brulto, r6wnoznaczna kwocie nelto ze
wzgl~du na zwolnienie z podatku VAT:

65,00 zl brullo - za kazdq godzin~ wykonywania swiadczen w Osrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaczyniowej w
Praeowni elektrofizjologii i w Pracowni Radiologii zabiegowej Szpitala Wolskiego oraz innyeh Oddzialach do
Iimitu 60 godzin (wlqeznie) w miesiqcu oraz

75,00 zl brulto - za kazdq godzin~ wykonywania swiadezen w OSrodku diagnostyki i terapii wewnqtrznaczyniowej w
Pracowni elektrofizjologii i w Pracowni Radiologii Zabiegowej Szpitala Wolskiego powytej Iimitu 60 godzin w
miesi~cu.

Miejsce i termin skladania ofcrt: Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, pok.lOa do dnia 14.09.2022 r. do
godz. 10.00.
OlWarcie ofert nastqpi w dniu 14.09.2022 r. godz. 10.30.
Oferty nalety skladae w zamkni~tej kopercie opisanej w spos6b wskazany w szczeg6l0wych warunkaeh konkursu ofert.

Konkurs na udzielanie swiadczen zdrowotnyeh zostanie rozstrzygni~ty w siedzibie Szpitala Wolskiego, paw. II, sala
konfereneyjna w dniu 23.09.2022 r. 0 godz. 12.00.

Oferent jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.

Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do odwolania konkursu przed terminem skladania ofer!, przesuni~eia terminu
skladania ofer!, uniewamienia post~powania konkursowego oraz przesuni~eia terminu rozstrzygni~cia post~powania w
przypadku konieeznosci uzupelnienia dokument6w przez oferenta.
W toku post~powania konkursowego Oferenl, kt6rego intcres prawny doznal uszczerbku, rna prawo do skladania protest6w
do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczyeh od dnia dokonania zaskarwnej ezynnosci, nie p6:tniej jednak nit do
dnia rozstrzygni~cia konkursu.
Oferent rna prawo zlozenia odwolania do Oyrektora Szpitala Wolskiego w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 0
rozstrzygni~ciu post~powania.

Zgodnic z art. 13 ust. I Og61nego R~dzcni. 0 Ochronic Danych (ROOO) infonnujcmy,.te:
I) Administralorcm woych osobowych Przyjmujllccgo zamowienic jest Szpital Wolski Un. dr Anny Gostytlsk..iej Samodzie1ny Publiczny Zaklad Opiclci Zdrowotnej z siedzibll
przyuJ. Kaspruka 17,01-211 WlfSZlwa;
2) Administrator wyzoaczyl In!ipCktora Ochrony Danych. z kt6rym mogll si~ Panstwo koolaktowac W spl'lwleb przetwarzania Pwtwa danych osobowych 1&poSrednietwem
poczty c1ektronicznej: iod@Wolski.medpl;
3) Administrator ~dzie przctwuz.aJ dane osobowe na podstawie art. 6 usl 1 lil b) i c) RODO w zVt'. z Ul 26 UatalN)' z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalno~ci leczniczej. tj.
pru:twarzanie jest niezb(:dne w celu wykonania umO••••'Y. kt6t"ej stro~ jeSl osoba, kt6rej dane dotyCZ4. 100 do podj~cia dziatail na 14danie o5OOy. kt6rej dane dotycl.4. przed
zawarciem umow)' oraz przet'A'uunie jest niezbi;dne do wypemienia obowi4zku prawnego ci~cego na administratorzc;
4) Dane osobowe mou bye udost~pnione innym tlpl'lwnionym podmiocom. I'll podstawie przepis6v.' prawa. a takte podmiotom. z kt6rymi administrator zawarl umow~ w zwi4zku
z realizac.M: uslug na rzeez administratora (np. kancellU"i4 pnlwn4. dostawC4 oprogramowanil, zewn<:trznym audytOrem);
5) Administrator nie zamierza przekazywae danych osobowych do pailstwl trzeciego lub organizacji mi~dzynm>dowej;
6) Przyjmuj4c)' zam6wicnie rna prlwo uzyska6 kopi~ !Woich danych osobowych w siedzibie administl'llora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 ROOO informujcmy. te:
I) Panstwa dane osobowe ~ przecbowywane pnez olaea 10 lat od KOlka roku ka.lendarzowego. w kt6rym woowa zostall wykooana. chybl te niez~dny ~ic dJutszy ow
pru:twan.ania np. z uwagi na dochodzcnic roSZCZeD.
2) Przyjmuj4ccmu zam6wienic przysruguje prawo dostwu do trdci !!Woich danych, ich slYostowania lub ograniczenia przetwarzania. I takte pnwo do wnieslcnil sprzcciwu
wobcc przctwarzania, prawo do przeniesicnia danych onz pl'8wo do wniesicnia skargi do organu nadzorczcgo. tj. Prezesa U~du Ochrony Danych Q,obowych;
3) Podanic daDych osobowychjest dobrowolne. jednakte nie~nc: do zawarcia wnowy. KOll5Ckwcncj4 nicpodanla danych osobowych ~dzie brak realizacji umowy;
4) Adminismtor Die podcjmujc decyzji w spos6b uulomatyzowany w oparciu 0 dane o50bowc Prz)jmuj,ccgo zam6wlcnic.
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