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Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: 
Usługi programistyczne i parametryzacyjne do systemu księgowo-finansowego. 

 
 

INFORMACJA NR 1. ZMIANA TREŚCI SWZ  
 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu tj. : 
1) w par. 2 ust. 1 i 2 Umowy powierzenia danych osobowych (Zał. nr 5  do Wzoru umowy): 

jest: 
Zakres, cel i charakter przetwarzania danych 
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane (*należy 
podać rodzaj danych) ……………… np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii ……………. 
(*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) np. pracowników UWr, studentów, 
doktorantów UWr itd. w postaci ……………….. np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL 
itd. 
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej w 
zakresie ……………………………………………………… (należy podać zakres np. świadczenia usługi) 
zmienia się na: 
Zakres, cel i charakter przetwarzania danych 
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe 
dotyczące kategorii pracowników UWr, studentów, doktorantów UWr, w szczególności imion i 
nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL, adresy mailowe itd. 
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej w zakresie usług programistycznych 
i parametryzacyjnych systemu. 

2) w par. 1 Wzoru umowy (Zał. nr 9 do SWZ), Definicje pojęć: 
jest: 
System – oprogramowanie TETA.EDU i TETA.EDU.WEB działające na Sprzęcie Komputerowym, 
nowe lub dostosowane do już istniejących rozwiązań w systemie; 
zmienia się na: 
System–oprogramowanie TETA.EDU, TETA BI i TETA.EDU.WEB działające na Sprzęcie 
Komputerowym, nowe lub dostosowane do już istniejących rozwiązań w systemie; 

3) w par. 15 ust. 1 Wzoru umowy (Zał. nr 9 do SWZ), Zmiana umowy: 
jest: 
1) Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 uPzp w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
zmienia się na: 
1) Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 uPzp 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiana osób 
wskazanych w § 5 ust. 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy, a wymaga jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna od momentu otrzymania 
informacji przez drugą Stronę. 

4) w par. 15 Wzoru umowy (Zał. nr 9 do SWZ) usuwa się ust. 4 o treści: 
4) Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy będą dokonywane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem iż zmiana osób wskazanych w § 5 ust. 3 i 4 nie 



stanowi zmiany Umowy wymagającej aneksu, wymaga jedynie pisemnego powiadomienia 
drugiej Strony a zmiana taka jest skuteczna od momentu otrzymania informacji przez drugą 
Stronę. 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmieniony Wzór umowy (Zał. nr 9 do SWZ) 
wraz z załącznikiem Umowa powierzenia danych osobowych  

(Zał nr 5 do Wzoru umowy) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
 
 
mgr Barbara Starnawska 
DYREKTOR GENERALNY 


