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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Dotyczy: „Świadczenie usług serwisu oraz realizacja zmian rozwojowych w ramach Systemu ITSM” COI-ZAK.262.8.2022.
Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie
określonym poniżej.
1. Rozdział I SWZ:
1) dodaje się pkt 23.4. o następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, w formie wypełnionego formularza,
stanowiącego Rozdział V SWZ, dotyczącego realizacji obowiązku Administratora danych
osobowych wynikającego z przepisu art. 28 ust. 1 RODO1, przed zawarciem Umowy”.
2) dodaje się pkt 23.5. o następującym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu odpowiednią klauzulę informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych osób, których dane będą przekazywane Wykonawcy w
wykonywaniu Umowy, która następnie będzie stanowić załącznik nr 10 do Umowy”.
2. Rozdział II SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia:
Pkt 8.4 nadaje się następujące brzmienie: „Produkty dostarczone w ramach realizacji Zmian
rozwojowych objęte będą usługą serwisu Wykonawcy na okres obowiązywania umowy na
warunkach wskazanych w pkt 7 powyżej.”.
3. Rozdział III SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy oraz załączniki:
W związku z koniecznością dokonania zmian postanowień §11 ust. 2 pkt 4, §12 ust. 1 pkt 5,
§14 ust. 1 pkt 6, §15, §18 ust. 9 oraz załączników nr 3, 5 i 8, a także dodania Załączników nr 9
i 11, nadaje się nowe brzmienie Rozdziałowi III SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy
oraz załącznikom do niego, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Zmiany SWZ.
4. Dodaje się Rozdział V SWZ - Pytania do potencjalnego Podmiotu przetwarzającego
(Procesora) w celu realizacji obowiązku Administratora danych osobowych, o którym jest
mowa w art. 28 ust. 1 RODO, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej
Zmiany SWZ.
W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsza zmiana SWZ stanowi integralną
część SWZ.
Załączniki:
1) Rozdział III SWZ wraz z załącznikami – aktualizacja 27.04;
2) Rozdział V SWZ.
/-/ Katarzyna Blachowicz
Zastępca Dyrektora
Centralnego Ośrodka Informatyki
Rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
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