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Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana treści SWZ i terminu składania ofert 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie 

rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów lotniczych i kolejowych wraz z obsługą 

rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą – 2 części” prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji. 

 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego jako Zamawiający, działając na podstawie 

art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść zapytań zawartych we wniosku złożonym przez 

Wykonawcę zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

Pytanie 1: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o usunięcie następującego zapisu z umowy dla cz. I i II: „Wykonawca 

dla celów realizacji Umowy będzie prowadził bazę danych, dotyczących w szczególności: serii, 

numerów i terminu ważności dowodu osobistego, paszportu oraz wizy i zobowiązuje się do 

informowania Zamawiającego o zbliżających się terminach upływu ważności dokumentu z 

odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym posługiwanie się ważnym dokumentem w trakcie 

podróży” zgodnie z RODO przetwarzanie danych przez podmiot przetwarzający powinno następować 

w jak najściślejszym zakresie. 

Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych i zasada minimalizacji danych będące nadrzędnymi 

zasadami rządzącymi ochroną danych osobowych stoją w sprzeczności z propozycją zamawiającego. 

Taką bazę danych może prowadzić administrator, jeśli oczywiście uda mu się wobec własnych 

pracowników i UODO uzasadnić samą zasadność jej tworzenia. 

Przetwarzający, czyli podmiot który obsługuje podróże służbowe absolutnie tworzenia takiej bazy nie 

ma jak uzasadnić przed UODO. 

Celem powierzenia danych osobowych pracowników zamawiającego przetwarzającemu jest wykonanie 

konkretnego zamówienia i tylko tyle. 

Przetwarzanie potrzebnych do tego danych może następować tylko w koniecznie niezbędnym zakresie 

dla wykonania takiej usługi. 

Po wykonaniu zamówienia przetwarzający nie może już z tych danych korzystać. Przetwarzający nie 

może niejako "przy okazji" świadczenia innych usług tworzyć sobie dodatkowych baz. 

Jeśli administrator potrzebuje monitorować daty ważności dokumentów swoich pracowników powinien 

prowadzić takie czynności samodzielnie (o ile w ogóle można uzasadnić samą możliwość prowadzenia 

takiej bazy). 



Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na konieczność korekty zapisów 

wykreśla ust. 8 i 9 w § 3 Załącznika nr 3a do SWZ oraz  ust. 9 i 10 § 3 Załącznika nr 3b do SWZ. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert 

wprowadzając następujące zmiany w treści § 9, § 11 i § 12 SWZ: 

§ 9 ust. 1 SWZ 

było: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do 

dnia 15.06.2022  r.” 

 

jest: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do 

dnia 17.06.2022 r.” 

 

§ 11 ust. 2 SWZ 

było: 

„Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 17.05.2022 r. do godziny 17:30.” 

jest: 

„Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 19.05.2022 r. do godziny 17:30.” 

 

§ 12 ust. 1 SWZ 

było: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2022 r., godz. 18:00.” 

jest: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2022 r., godz. 18:00.”. 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią 

SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 


