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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:
- Czy pracownicy zostali przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie
z RODO - stan aktualny ?
ODPOWIEDŹ:
Tak, pracownicy PIWet-PIB co roku są szkoleni z zakresu RODO.
PYTANIE 2:
- Czy szkolenie prowadziła firma zarejestrowana w RIS, czy wydano certyfikaty ?
ODPOWIEDŹ:
Szkolenia prowadziła za każdym razem firma świadcząca usługi Inspektora Ochrony Danych dla
PIWet-PIB.
Nie
posiadamy
informacji,
czy
były
one
zarejestrowane
w
RIS.
PYTANIE 3:
- Czy i kiedy przeprowadzono audyt w zakresie ochrony danych osobowych?
ODPOWIEDŹ:
Audyt w zakresie ochrony danych osobowych był przeprowadzany za każdym razem po rozpoczęciu
współpracy z nową firmą świadczącą usługi w zakresie IOD. Ostatni taki audyt odbył się w styczniu
2019 r.
PYTANIE 4:
Czy
przeprowadzono
audyt
w
zakresie
KRI
(bezpieczeństwa
ODPOWIEDŹ:
Nie, zapoznano się jedynie z dokumentacją opisującą KRI w Instytucie

informacji)?

PYTANIE 5:
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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- Czy wymienione w zapytaniu ofertowym dokumenty (rejestry) zostały opracowane przez
dotychczasowego IODO, czy też należy je stworzyć od początku ? dot. rejestru czynności
i rejestru kategorii przetwarzania.
ODPOWIEDŹ:
Wszystkie rejestry są prowadzone na bieżąco.
PYTANIE 6:
W treści załącznika nr 2 zawierającego oświadczenia o spełnieniu wymagań stawianych przez
zamawiającego jest zawarte wymaganie odnośnie wyższego wyksztalcenia o kierunku prawo,
administracja lub informatyka.
Czy zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku w przypadku posiadania wykształcenie w
postaci
studiów
podyplomowych
w
zakresie
Ochrona
danych
osobowych
i informacji niejawnych, które były realizowane pod patronatem GIODO/UODO?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zmienia wymagania dotyczące wykształcenia Wykonawcy:
Zamawiający wymaga:
Osoba mająca pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych, musi spełnić poniższy warunek dotyczący
wykształcenia:
- posiadać wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja lub informatyka albo ukończyć
studia podyplomowe w zakresie Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, realizowane
pod patronatem GIODO/UODO.
Modyfikacje wprowadzone do zaproszenia oraz oświadczenia wynikające ze zmiany wymogu
wyróżniono czerwonym kolorem czcionki
PYTANIE 7:
Ilość lokalizacji (adres, adresy)?
ODPOWIEDŹ:
1.Siedziba Instytutu - Puławy.
2.Jednostka zamiejscowa - Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli.
PYTANIE 8:
Ilość wszystkich pracowników organizacji?
ODPOWIEDŹ:
592.
PYTANIE 9:
Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia)?
ODPOWIEDŹ:
Obecnie 427 pracowników.
PYTANIE 10:
Ilość komputerów (również przenośnych)?
ODPOWIEDŹ:
ok. 680
PYTANIE 11:
Ilość procesów przetwarzania danych osobowych
zawartych w rejestrze czynności przetwarzania (np. rekrutacja, obsługa
klienta)?
ODPOWIEDŹ:
20
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PYTANIE 12:
Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, Wydział IT, etc.)?
ODPOWIEDŹ:
20 laboratoriów badawczych oraz 22 komórki wspomagające
PYTANIE 13:
Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.)?
ODPOWIEDŹ:
Każdy komputer przetwarza dane, a stanowisk komputerowych jest ok 680.
PYTANIE 14:
Ile wizyt fizycznych wymagają Państwo w umowie (np. raz na miesiąc, na kwartał etc.). Jak to wygląda
obecnie?
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.
PYTANIE 15:
Czy można wykazać się Wykształceniem wyższym z zakresu Teleinformatyki lub Zarządzania
Projektami ?
ODPOWIEDŹ:
Wykształcenie z wyżej wymienionego zakresu nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego.
PYTANIE 16:
Czy świadczenie usługi poprzez spotkania będzie dotyczyło wyłącznie spraw niezbędnych do właściwej
realizacji usługi ?
ODPOWIEDŹ:
Świadczenie usługi poprzez spotkań, będzie dotyczyło wszystkich spraw jakie Zamawiający uzna za
konieczne do rozwiązania za pomocą tej formy kontaktu.
PYTANIE 17:
Czy zakres usługi obejmuje szkolenia Państwa Personelu ?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty:
Zakres zadań inspektora ochrony danych obejmować będzie m.in. przeprowadzanie szkoleń dla
pracowników Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych w rozmiarze co najmniej 1 cyklu
szkoleniowego w ciągu roku oraz w zależności od potrzeb;
PYTANIE 18:
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie poniższych zmian do umowy:
1. w § 1 ust. 3 pkt. l
"doradztwo przy rozpatrywaniu zapytań i skarg osób, których dane dotyczą"
2. w § 1 ust. 3 pkt. m
" zgłaszaniu naruszeń oraz pomoc przy przeprowadzaniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających"
3. w § 1 ust. 3 pkt. o
" konsultacje przy procesie powierzenia danych osobowych zewnętrznym podmiotom"
4. w § 3 ust. 3
"3.

Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 udziela
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Zleceniodawcy niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z utworu dokumentów powstałych w ramach świadczenia usługi - w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231ze zm.), wytworzonego i
udostępnionego Zleceniodawcy, w dowolnej formie i treści, w związku z wykonaniem niniejszej
Umowy – z dniem jego udostępnienia – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na następujących
polach
eksploatacji,
tj.
w
zakresie:
a)
posiadania, korzystania, prezentowania, publikowania, rozpowszechniania utworu – w
celach
niekomercyjnych;
b)
powielania całości lub części utworu dowolną techniką, w tym w formie papierowej,
elektronicznej,
wizualnej
lub
fonograficznej
–
w
celach
niekomercyjnych,
c)
przetwarzania całości lub części utworu w celu sporządzenia własnych materiałów,
prezentacji, programów szkoleniowych, opracowań, raportów, zestawień, informacji – w
celach niekomercyjnych"
5. w § 3 ust. 4
" Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż z chwilą rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy, wszelkie dokumenty wskazane w Załączniku nr 1" - w celu transparentości
umowy, proponujemy wpisanie/ wymienienie jakie dokumnety zostaną przygotowane dla Państwa i
które są konieczne z perspektywy realizacji zasady rozliczalności wynikającej z przepisów RODO
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do umowy.
Nowy termin składania ofert:
do dnia 20.01.2020 r., godz. 12.00
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