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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania na realizację zamówienia: „Usługi specjalizowanego wsparcia
systemów Microsoft”, (numer zamówienia: KZGW/KIT/239/2020).
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią udzielona przez Zamawiającego.
PYTANIE 1
Zamawiający w dołączonym wzorze umowy powierzenia danych pisze w § 3 pkt. 3 „Cel
i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się
wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej, tj.: w celu spełnienia wymagań
dotyczących wdrożenia narzędzi Portalu Intranet zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia,
stanowiącym zał. nr 1 do Umowy Główne”. Jest to sprzeczne z zapisami SIWZ, ponieważ
przedmiot prowadzonego postępowania nie dotyczy wdrożenia narzędzi portalu Intranet.
Zwracamy się z prośbą o weryfikację wzory umowy powierzenia danych oraz aktualizacje
zapisów w odniesieniu do SIWZ.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3 pkt 3 w następujący sposób: „Cel i zakres powierzenia
przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań
wynikających z zawartej Umowy Głównej, tj.: w celu spełnienia wymagań dotyczących Usługi
specjalizowanego wsparcia systemów Microsoft.

PYTANIE 2
Zamawiający w dołączonym wzorze umowy powierzenia danych pisze w § 7 „Procesor nie
będzie podpowierzał innym podmiotom danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1”.
Zgodnie z warunkami SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych pomiotów. Chcąc skorzystać z takiej opcji, wnosimy o
zmianę zapisu na: „Procesor może podpowierzać innym podmiotom dane osobowe, o których
mowa w § 3 ust. 1” lub inną formę, pozwalającą na wykorzystania zdolności podwykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 w następujący sposób:
1. Procesor ma prawo podpowierzania danych osobowych, o których mowa w § 3 ust. 1,
jedynie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych
osobowych określonego w § 3 ust. 3 (ogólna zgoda Administratora na podpowierzenie
przetwarzania danych osobowych).
2. Wykaz podmiotów podprzetwarzających (podprocesorów) zawiera Załącznik nr 2
do niniejszej Umowy.
3. Procesor jest zobowiązany do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych
zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów podprzetwarzających,
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dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
Informację w tym zakresie należy przekazać na adres e-mail: iod@wody.gov.pl.
4. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania
danych osobowych Procesor korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten
inny podmiot przetwarzający, w drodze umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem
a Procesorem, nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych osobowych, jak w § 4
niniejszej Umowy Powierzenia, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających
gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony
danych.
5. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim
obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora
za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa
na Procesorze.

Zatwierdził z upoważnienie
Piotr Komisarczyk
Kierownik Wydziału
Obsługi Zamówień

2

