CIS-WAZ.271.13.2021

Warszawa, dnia 26.11.2021 r.
Do zainteresowanych wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
CIS-WAZ.271.13.2021 pt. Zakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej na potrzeby

systemu Call Center (w tym Infolinii Statystycznej)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 i ust 5 oraz art. 286. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2021 poz. 1129), informuje, iż wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunku Zamówienia (dalej SWZ) i udziela
następujących wyjaśnień.
Pytanie 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go nie wcześniej niż na dzień
03.12.2021 r.
Wyznaczony aktualnie na dzień 26.11.2021 r. termin składania ofert jest terminem zbyt krótkim, biorąc pod uwagę
zakres przedmiotu zamówienia i konieczność jego dokładnej analizy, oraz konieczność zweryfikowania możliwości
technicznych świadczenia usług przez Wykonawcę.
Odpowiedź
Zmawiający dokonuje zmiany SWZ:
Ofertę oraz załączone do niej dokumenty należy złożyć do dnia 1.12.2021 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem Platformy eZamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.12.2021 r. o godz. 11:00
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 30.12.2021 r, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307
ust. 1 ustawy Pzp).

Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jaka jest podstawa dodania do dokumentacji Załącznika nr 5, tj. umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której wskazano, że powierzeniu maiły podlegać takie dane jak
imię, nazwisko, nr tel., adresy e-mail pracowników, a jego celem miałyby być czynność niezbędne do realizacja
postanowień umowy?
W ocenie Wykonawcy będzie to tzw. wzajemne udostępnienie danych osobowych personelu Stron a nie ich
powierzenie i to jednostronne (jednokierunkowe). Należy przy tym wskazać, że postanowienia wskazanej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych nie korespondują przy tym z § 14 ust. 3 – 6, w którym właśnie
wskazano na udostępnienie.
Tym samym rekomendujemy usunięcie jako bezzasadnego Załącznika nr 5 i pozostawienie § 14 Umowy przy czym
wnioskujemy, aby go zmienić na dwustronnie regulujący kwestię wzajemnego udostępniania danych osobowych
personelu Stron.
Odpowiedź
§ 14 ust. 7 umowy - Podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych będzie wymagane jedynie wtedy,
gdy zaistnieją ku temu podstawy. Celem dodania załącznika jest umożliwienie wykonawcom zapoznania się z
treścią projektowanej umowy, która zawarta zostanie wyłącznie wtedy, gdy konieczność taka będzie wymagana
przepisami prawa.
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