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Warszawa, dnia 24 listopada 2021 r.

do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usług pocztowych oraz
kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym”.

I.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i wprowadza zmiany w jej treści, tj.:

Numeracja uwzględnia odpowiedzi na pytania nr 1-9 z dnia 22 listopada 2021 r.
Pytanie 10:
W nawiązaniu do pytania 7 i udzielonej Państwa odpowiedzi prosimy raz jeszcze o wskazanie podstawy prawnej
regulującą kwestię powierzania danych osobowych pracowników
Dane osób wykonujących czynności w zakresie świadczenia przedmiotu umowy oraz osób do kontaktu udostępniane są
przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu wykonania umowy.
W związku z powyższym wyjaśnieniem brak jest podstawy prawnej do zawarcia proponowanej umowy powierzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z obowiązku zawarcia umów powierzenia danych osobowych, których wzór stanowi załączniki
nr 4 do wzorów umów (załączniki nr 3a i 3b do SWZ).
1. Zamawiający wprowadza zmiany w treści Wzoru umowy dotyczącego Części I zamówienia (załącznik
nr 3a do SWZ):
1) Zamawiający wykreśla w § 10 ust. 10 zdanie drugie:
„Zasady powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych zostały określone w Umowie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy.”.
2) Zamawiający wykreśla w § 14 zapis:
„Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”.

2. Zamawiający wprowadza zmiany w treści Wzoru umowy dotyczącego Części II zamówienia (załącznik
nr 3b do SWZ).
1) Zamawiający wykreśla w § 8 ust. 10 zdanie drugie:
„Zasady powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych zostały określone w Umowie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy.”.
2) Zamawiający wykreśla w § 14 ust. 11 zapis:
„Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”.
II.

W celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z odpowiedziami i zmianami treści SWZ oraz przygotowania
ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.3 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ. Wyznaczony
do dnia 25 listopada 2021 r., do godz. 11:00 termin składania ofert ulega zmianie. Nowy termin składania ofert
wyznacza się do dnia 29 listopada 2021 r. do godz. 11:00.
1. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XX.2 SWZ:

1.

z:
2.
na:

„Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 25 listopada 2021 r., do godz. 11:00.”

2.

„Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 29 listopada 2021 r., do godz. 11:00.”

Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XVI.1:
z:
1.

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 24 grudnia 2021 r. (30 dni licząc włącznie od dnia,
w którym upływa termin składania ofert)”.

na:
1.

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28 grudnia 2021 r. (30 dni licząc włącznie od dnia,
w którym upływa termin składania ofert).”

III.

Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania
ofert, terminu otwarcia ofert i terminu związania ofertą.

IV.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.
Dyrektor Generalny
Najwyższej Izby Kontroli
/-/ Janina Bielak
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