PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia na usługę
pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

Wasze pismo z dnia: Znak:

Nasz znak:
DZ-2501/281/18/1

Data:
2018.11.26

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
upublicznione na następującej stronie: www.piwet.pulawy.pl
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym informuje, że ze strony Wykonawców
wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1:
Ile Państwo zatrudniają osób (rząd wielkości)?
ODPOWIEDŹ:
W PIWet-PIB zatrudnionych jest 590 osób.
PYTANIE 2:
Ile jest lokalizacji PIWet?
ODPOWIEDŹ:
1.Siedziba Instytutu - Puławy.
2.Jednostka zamiejscowa - Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli.
PYTANIE 3:
Czy RODO wdrażali Państwo sami czy korzystali z usług firmy zewnętrznej?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający korzystał z usług firmy zewnętrznej.
PYTANIE 4:
ilość pracowników przetwarzających dane:
ODPOWIEDŹ:
Szacunkowo - ok. 590 osób
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome
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PYTANIE :
ilość stanowisk komputerowych:
ODPOWIEDŹ:
680
PYTANIE 5:
ilość serwerów (fizycznych i wirtualnych):
ODPOWIEDŹ:
22
PYTANIE 6:
ilość zbiorów danych osobowych:
ODPOWIEDŹ:
18
PYTANIE 7:
ilość systemów przetwarzających dane:
ODPOWIEDŹ:
16
PYTANIE 9 i 10:
Z każdym Klientem spotykamy się raz na 2 miesiące do 8 godzin. Z praktyki i doświadczenia
jesteśmy w stanie stwierdzić, że jest to wystarczająca i odpowiednia częstotliwość oraz ilość
czasu spędzonego na miejscu. Czy mamy zatem opierać się na takim założeniu, czyli wizyta
1x/2mce? Czy życzą sobie Państwo innej wyceny przy częstszych wizytach?
Usługa świadczona będzie :
-przez cały tydzień w formie konsultacji, porad, poprzez kontakt telefoniczny i e-mail,
spotkania – bez ograniczeń
Czy dobrze rozumiem że Inspektor będzie cały czas dla Państwa dostępny co jest oczywiście .
Ale jak czasowo ma przebywać na miejscu w Instytucje ---ile godzin ?
ODPOWIEDŹ:
Kontakt z Inspektorem głównie poprzez telefon i e - mail. Spotkania bezpośrednie odbywać się
będą jedynie w szczególnych okolicznościach, kiedy sytuacja wymagać będzie wizyty na
miejscu.
Nowy termin składania ofert:
do dnia 30.11.2018 r., godz. 12.00
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