
Ogłoszenie nr 500066542-N-2018 z dnia 27-03-2018 r.

Piekary Śląskie:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 528707-N-2018 

Data: 2018-03-08 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Krajowy

numer identyfikacyjny 86830700000, ul. ul. Bytomska  62, 41940   Piekary Śląskie, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141. 

Adres strony internetowej (url): http://urazowka.piekary.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-03-29, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-04-05, godzina: 09:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania



umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, do przestrzegania poufności, co do informacji

pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów

dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych

danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy, w szczególności

zakazuje się wykorzystania danych w celach reklamowych lub marketingowych. Wykonawca

oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące tajemnic chronionych prawem i w związku z

wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów tych przestrzegać. 2. Przy realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych

osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z póź. z.) a od 25.05.2018r 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) 3. Wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i

wobec Zamawiającego, za szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystania danych

osobowych ponosi Wykonawca. 


