Samodzielny Puhliczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wieri Publicznych
Al" Powstafc6w Wielkopolskach 72,

7O-ILL Szczecin
tel, (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 13,07,2015 r.

Znak sprawy:

ZP 1220 I

4I I 15

w sprawie: uslugi trilnspoftu w pozycji siedzqcej pacjent6w dializowanych.

MODY]FIKACIA TRESCI SIWZ

W oparciu o aft. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907

z

rozdzialu

po2t1. zm.), ZamztwiajEcy dokonuje modyfikacji

III

11,

SIWZ ..Wz6r umowv" w zakresie 6

K6ry

przyjmuje brzmienie:
,,5 11

1.

Wykonawca zobowi4zany jest przez caly okres realizacji umowy umozliwii ZamawiajEcernu calodobowy kontaK
telefoniczny pod nr tel.

...............

ur celu ewentualnego odwolania przewozu bq.dl wprowadzenia zmian

w stosunku do harmonogramu.

2.

jest

siq kontroli

oraz kontroli uprawnionych podmiot6w
kontrolujqcych Zamawiajqcego w zakresie sposobu przewoz6w pacjent6w oraz w tnakcie kontroli udziela6

Wykonawca zobowiEzany

podda6

Zamawiaj4cego

kontrol ujqcym i nformacj i i wyja5n ieri dotyczqc'ych rea izac;r
I

3.

Zanrawiaj4cy upowaznia Wykonawcq

do

u

mowy,

pr;zetwarzania danych

ze zbioru danych pacjent6w w nastqpujqcym

zakresie:

- imiq i nazwisl<o pacjenta,
- adres pacjenta,

- numer telefonu pacjenta,

-

stoprieri niepelnosprawno6ci pacjenta dializowanego, transportowanego przez Wykona\^/cQ

w wyniku

realizacj

umowy.

4.

Wykonawca z:obowiEzany

jest

przetwarzad dane osobowe,

do kl6rych

uzyskal upowa2nienie wylqcznie

w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie,

5.

Wykonawca z:obowiqzany

jest do

z realizacjE nirriejszej umowy, a w

zapewnienia poufnoSci danych osobowych przelwarzanych

szczeg6lnoSci do tego, by nie przekazywad, nie ujawniarc

w

zwi4zku

i nie udostqpniac tych

danych osoborn do tego nieuprawnionym.

6.

w zwiqzku z realizacjq umowy jest zobowiqzany do prze:;trzegania zasad bezpieczefistwa ochrony
danych osobowych wynikaj4cych z ustawy z dnia 29 sierpnia t997 r. o ochronie danych osobowych
Wykonawca

(Dz. Ll, 2002r., Nr 101 poz.926zpo2n. zm.) iobowi4zujqcych do ustawy rozporzEdze{.

7.

Wykonawca

z

jest

zobowi4zany

przepisami obowi4zujEcymi

do

w

zapoznania os6b, przy pomocy kt6rych bqdzie realizowal zam6wienie

zakresie ochrony danych osobowych oraz

do

zobowi4zania

tych

os6b

do przestrzegania przedmiotowych przepis6w.

8.

Wykonawca zobowiqzany jest

do

utrzymani,a

w tajemnicy danych osobowych, o K6rych mowa w

niniejszym

paragrafie zartlwno w trakcie realizacji umowy', jak i po jej zakoriczeniu.

9.

ZamawiajEcy rna prawo kontroli poprawno6ci przetwarzania

i ochrony danych osobowych, do K6rych

Wykonawcq.

Wykonawcy powinni uwzglqdnid powyisze zrniany podczas przygotowywania i skladania ofeft.

,.Va{IltlcT,ter
gzpitala.

fek. riled,

M yi iir.+;:llt;inie

upowa2nil

