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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie
podstawowym pn. Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zielonej Górze.
W dniu 17 listopada 2022 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 1.1.
Czy Zamawiający uzupełni charakter przetwarzania danych – papierowo czy elektronicznie?
Wyjaśnienie 1.1.
Tak. Przetwarzanie danych będzie miało charakter ciągły, przez cały okres świadczenia usług i będzie dotyczyć
zarówno danych w formie dokumentacji papierowej jak i danych w formie elektronicznej.
Pytanie 1.2.
Czy Zamawiający uzupełni zbiory w jakich dane będą przetwarzane?
Wyjaśnienie 1.2.
Tak. Zbiory, do których uzyska dostęp Podmiot przetwarzający to ewidencja osób upoważnionych do korzystania
z parkingu znajdującego się przy ul. Wyspiańskiego 17 Kompleks Sportowy Basen.
Pytanie 1.3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §6 pkt 5 o treści „Zgoda, o której mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu nie dotyczy podwykonawców wykazanych w momencie zawierania umowy”?
Wyjaśnienie 1.3.
Zamawiający uwzględniając intencje Wykonawcy wprowadza zapisy w §6, wyjaśniające kwestie dot.:
a)

zgłoszenia podwykonawców, wykazanych w momencie zawierania Umowy głównej, na rzecz których
nastąpi dalsze powierzenie,
b) wyrażenia zgody na dalsze powierzenie podwykonawcom, wykazanym w momencie zawierania Umowy
głównej.
Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji
treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
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