
„Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o. 
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław 

  

 

„Nowy Szpital Wojewódzki” Sp.  z o.o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, tel. +48/71/73 59 301 , fax. +48/71/73 59 300, www.nszw.pl 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 260.986.000 zł, KRS 0000353252, NIP 897-17-59-068, REGON 021173201 

S t r o n a  | 1 

 

 

Wrocław, dnia 25.06.2020 r. 

 

NSzW/ 271 /2020 

 

WYKONAWCY 

 

„Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Igielna 13 

 

ZAPRASZA  
 do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem 
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami), na podstawie: art. 4 pkt 8 
przedmiotowej ustawy. 

 

I.  Przedmiot zamówienia i warunki udziału w postępowaniu: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów 
informacyjnych Szpitala im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej mieszczącego 
się przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 

2. Szczegółowy zakres usługi, termin i warunki realizacji oraz wykaz systemów objętych 
audytem opisane są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia. 

3. Audyt może być przeprowadzony przez: 

1) jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie właściwym do 
podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych; 

2) co najmniej dwóch audytorów z których każdy posiada: 
a) co najmniej jeden z certyfikatów, których wykaz znajduje się w załączniku nr 2, 

lub 
b) co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych, lub 
c) co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów 

informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów 
podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, 
wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była 
uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych; 

Za praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, o której mowa 
powyżej, uważa się udokumentowane wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem 
rozpoczęcia audytu 3 audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub 
ciągłości działania albo wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów informacyjnych lub 
ciągłości działania w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: 

1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; 
2) przeprowadzaniem audytu zewnętrznego pod nadzorem audytora wiodącego; 
3) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 
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4) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 
r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092); 

5) wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców, na dowolnym etapie 

postępowania, okazania dokumentów poświadczających spełnianie przez 

Wykonawcę wskazanych powyżej warunków udziału w postępowaniu. 

4. W przypadku spełniania warunków udziału w postępowaniu i zainteresowania realizacją 
zamówienia prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. do godziny 
12:00.   

5. Ofertę należy złożyć korzystając z platformy zakupowej „Open Nexus”. Link do profilu 
nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw  

 

II. Dodatkowe informacje: 
 

1. Nie przewiduje się zaliczki na poczet wykonywanego zamówienia. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty oraz prawo wezwania do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz do 
negocjacji cen oraz warunków realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia 
niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych. 

4. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów przygotowania ofert, nawet w przypadku unieważnienia niniejszego 
postępowania.  

5. W przypadku pytań: 
1) merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus 

korzystając z przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", 
2) związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 

platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00 do 17:00.    

 

III. Obowiązek informacyjny – RODO: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 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) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1) (zwanym dalej „RODO”), informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych zawartych przez Wykonawcę w ofercie oraz we 
wszelkich dokumentach przedłożonych (w tym wytworzonych) przez Wykonawcę w 
związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 
„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław. 

2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych 
przez Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod 
adresem e-mail: ido@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów 
informacyjnych”, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania i 
udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy. 
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b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed 
roszczeniami Wykonawcy w związku z toczącym się postępowaniem lub zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania: 

a) w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do 
informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późniejszymi 
zmianami), 

b) w związku z przeprowadzaniem czynności kontrolnych, realizowanych na mocy 
obowiązujących przepisów prawa. 

5) Dane osobowe podlegają również udostepnieniu właściwym organom uprawnionym do ich 
przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6) Udostępnieniu nie podlegają dane skutecznie zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. 

7) Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania przechowywane będą, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (zawarcia umowy lub 
unieważnienia postępowania), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

8) Obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób fizycznych w zakresie 
wynikającym z zaproszenia do złożenia oferty jest wymogiem określonym  
w ustalonych przez Zamawiającego warunkach udziału w postępowaniu, związanych  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w razie wyboru oferty 
Wykonawcy – realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO. 

10) Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną podane w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO; 

b) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO. Skorzystanie  
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z treścią zaproszenia do złożenia oferty; 

c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

11) Osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną podane w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO – prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych tych osób jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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IV. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – wzór umowy wraz z załącznikami. 

2. Załącznik nr 2 – wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. 
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