Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2019 roku
Nr postępowania: ZP.24.2019

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi udostępnienia powierzchni reklamowych oraz publikacji w
mediach elektronicznych
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawy Pzp) Zamawiający udziela
odpowiedzi na pytania Wykonawców i zawiadamia o dokonaniu zmian specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców przy
opracowywaniu ofert.
Pytanie:
W części 1 przetargu organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. pod sygnaturą
ZP.24.2019, stosownie do zapisów pkt. IV.5 ogłoszenia o przetargu zwracamy się z pytaniem o
możliwość zmiany wzoru umowy, która będzie zawarta z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą
ofertę w przetargu.
Proponowana przez nas zmiana miałaby polegać na dodaniu w § 3 ust. 1 wzoru zdania drugiego o
treści:
Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść materiałów przekazanych Wykonawcy w celu
realizacji niniejszej umowy, a ponadto Zamawiający zobowiązuje się zwolnić Wykonawcę z wszelkiej
odpowiedzialności w powyższym zakresie oraz pokryć szkody poniesione z tego tytułu przez
Wykonawcę.
Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na potencjalną nieadekwatność zapisów § 6 wzoru umowy
(ochrona danych osobowych) do zakresu współpracy Stron objętej częścią 1 przetargu. Cześć 1
przetargu nie obejmuje bowiem działań wymagających powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje następujących zmian SIWZ:
1. W § 3 wzoru umowy dla cz. 1 (załącznik nr 3 do SIWZ) dodaje się ustęp 7 o następującej
treści:
„Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść materiałów przekazanych Wykonawcy w
celu realizacji niniejszej umowy, a ponadto Zamawiający zobowiązuje się zwolnić Wykonawcę z
wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie oraz pokryć szkody poniesione z tego tytułu przez
Wykonawcę.”
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2. W § 6 wzoru umowy dla cz. 1 oraz cz. 4 (załącznik nr 3 do SIWZ) usuwa się ustępy od 2 do 25.
3. W § 10 wzoru umowy dla cz. 1 - 4 (załącznik nr 3 do SIWZ) dodaje się ustęp 5 i 6 o
następującej treści:
„5. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oświadcza, że:
1) administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka
472 D, 80-309 Gdańsk, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje
przetwarzania danych osobowych Zamawiającego;
2) Administrator powołał inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl;
3) dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy przetwarzane będą w
celu realizacji niniejszej Umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. b, c i f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy;
6) Zamawiający posiada prawo do:
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

przenoszenia danych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8) dane osobowe nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
9) dane osobowe będą przechowywane przez okres od daty podpisania niniejszej Umowy do
dnia zakończenia realizacji Umowy.
6. Strony zobowiązują się realizować obowiązek informacyjny w zakresie wynikającym z art. 15
RODO względem osób, które wskazały jako upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji
niniejszej umowy.”
4. W rozdz. X ust. 9 zmienia się zapis:
Było:
„Oferta na zakup usługi udostępnienia powierzchni reklamowych i publikacji w mediach

elektronicznych.
Nie otwierać przed dniem 20.08.2019 r. do godz. 12.30.”
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Jest:
„Oferta na zakup usługi udostępnienia powierzchni reklamowych i publikacji w mediach

elektronicznych.
Nie otwierać przed dniem 23.08.2019 r. do godz. 8.30.”
5. W rozdz. XI ust. 2 i 3 zmienia się zapis:
Było:
„2. Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2019 r. o godz. 12.00.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 20.08.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Agencji Rozwoju
Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku w Sali konferencyjnej.”
Jest:
„2. Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2019 r. o godz. 8.15.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 23.08.2019 r. o godz. 8.30 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza
S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku w Sali konferencyjnej.”
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