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Znak sprawy:  DZPUCK.262.010.2020    Warszawa, dnia 15 stycznia 2020 r.  

      
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak DZPUCK.262.010.2020 na: Rozbudowa plikowej macierzy dyskowej i systemu 

pamięci centralnej na potrzeby diagnostyki obrazowej 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.  4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 4 do 

SIWZ – Wzór Umowy w następujący sposób: 

 

 

Zmianie ulega treść § 14 ust. 2 w następujący sposób: 

 

Było: 

„W trakcie realizacji niniejszej Umowy, w przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych 

osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 

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 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez 

Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru określonego przez Zamawiającego. W 

przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. 

W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od 

udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę”. 

 

Jest: 

„W związku z koniecznością dostępu Wykonawcy do danych osobowych ze zbiorów prowadzonych 

przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 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 2016 r., str. 1-
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88), Strony postanawiają zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według 

wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. 

 

Jednocześnie dodaje się Załącznik nr 2 do Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych wraz  z załącznikami. 

 

 


