
 

 

 

Modyfikacja SWZ I 

 

Numer sprawy: DZP.26.1.6.2022.IK 

Nazwa zadania: Dostawy paliw płynnych przy rozliczeniach bezgotówkowych w formie kart 

elektronicznych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  

w Koszęcinie. 

Załącznik nr 5 do SWZ 

1. § 6 ust. 3 - Kary umowne  

Było: 

    W przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający ma prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od Wykonawcy  ponad zastrzeżone kary umowne  na 

zasadach ogólnych wynikających  z kodeksu cywilnego. 

 

Po modyfikacji jest: 

     Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w nin. paragrafie nie może 

przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust.3 umowy. 

 

2. Zostaje usunięty paragraf 8 umowy w całości 

 

3. § 10. Ochrona danych osobowych  

Było: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia  

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz wewnętrznych 

przepisów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego. 

2. Miejscem wykonywania Umowy, w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych, jest 

siedziba Zamawiającego. 

3. Dane przetwarzane w systemie telewizji przemysłowej oraz gromadzone  

w ewidencji osób posiadających zgodę do przebywania w obiekcie w godzinach  

i poza wyznaczonymi godzinami pracy oraz pracowników firm zewnętrznych realizujących zadania  

w ramach podpisanych umów, stanowią dane osobowe podlegające ochronie prawnej zgodnie z ustawą 



 

 

z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 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). 

4. Wykonawca  zobowiązuje się do zachowania w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu  

w tajemnicy wszystkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji (handlowych, technicznych, 

ujawnienie może narazić drugą Stronę na szkodę, a które zostały przekazane lub które zostały przez 

Stronę pozyskane w inny sposób w czasie obowiązywania Umowy. Za dane takie uważa się również 

dane (w rozumieniu postanowień Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679  

z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych, osobowe pracowników Zamawiającego jakie można powziąć w trakcie 

wykonywania umowy. 

 

Po modyfikacji jest: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisów rozporządzenia 

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), w szczególności podczas 

wykonywania prac stwarzających możliwość dostępu do tych danych, do ich ochrony przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje do zapoznania się oraz osoby  realizującej umowę w bezpośrednim kontakcie z 

Zamawiającym (przedstawiciel Wykonawcy ) z Klauzulą informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 

 

Do dokumentacji został załączony ujednolicony wzór umowy, po poprawkach. 

 

 

 

       -------------------------------------- 

       Kierownik Zamawiającego 


		2022-11-29T10:44:46+0100




