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Głubczyce, 25.02.2014r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wszystkich  
uczestników post ępowania 

 
 
 

          Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie do 14.000 euro na świadczenie usługi obj ęcia 
nadzorem autorskim oprogramowania InfoMedica dla po trzeb SP ZOZ w Głubczycach, sygn. akt  7 / II / 14, 
wyja śnienia i modyfikacje tre ści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
          Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść 
ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 14.000 euro w niniejszym postępowaniu. 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o wprowadzenie zapisów niezbędnych do przetwarzania danych osobowych: 
1) Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  w szczególności 
danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy. 
2) W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie 
w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym 
Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji 
technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze ftp: 
dwftp.gliwice.asseco.pl), jednak wyłącznie w celu ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji 
przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
3) Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów w formie oświadczenia. 
Oświadczenie to wykonawca winien złożyć wraz z ofertą i stanowić ono będzie integralną część umowy. 
 
Pytanie nr 2 
Ponadto, prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do wartości umowy. Brak takiego ograniczenia może 
skutkować brakiem opłacalności realizacji projektu 
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści umowy zapisu o ograniczenie 
odpowiedzialności do wartości umowy. 
 
 
Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje o modyfikacji pkt 5 ogłoszenia o zamów ieniu w trybie do 14.000 
euro. Poprawny zapis to: „Termin wykonania zamówieni a: od 01.03.2014r. do 28.02.2015r.”. 
 
 
Powyższe wyja śnienia i modyfikacje nale ży traktowa ć jako integraln ą część ogłoszenia na wy żej 
wymienione post ępowanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach – Adam Jakubowski 
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