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SZP V-T/Z/VII/2017/o.3

Strzelin, 22.11.2017 r.

Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników
laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w
Strzelinie.
Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Zamawiający doprecyzowuje udzielone odpowiedzi nr SZP V-T/Z/VII/2017/o.2
1. Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni
robocze"?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
Par. 9 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą
znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową
realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do
sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi
zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych
osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych
osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r.,
poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z
Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od Zamawiającego
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
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