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Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „„Zakup licencji 
i rozbudowa systemu SIEM (Security Information and Event Management) dla PGL 
LP” 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art.135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 
1710 ze zm.)- zwanej dalej Pzp, w związku ze złożonym wnioskiem Wykonawcy, 
przekazuje wyjaśnienia treści SWZ;

Pytanie 1
Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) nie przewiduje powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (par 19, pkt 3). Czy załączoną do SWZ umowę powierzenia EROD 
(Załącznik nr 9 do SWZ) należy traktować wyłącznie jako wzór do wykorzystania na 
wypadek powstania takiej konieczności w trakcie realizacji umowy? Jeżeli tak 
to prosimy o dodanie następującego zapisu do wzoru umowy (pkt 4 par. 19): „3.4. 
W przypadku jeśli do wykonania Umowy konieczne będzie powierzenie danych 
osobowych Wykonawcy strony zawrą Umowę powierzenia według wzoru 
umieszczonego w Załącznik nr 7 do Umowy/” Oraz dodanie zapisu „Załącznik
nr 7 Wzór umowy powierzenia EROD” w pkt 12, par 20
Odpowiedź:
W zał.7 do SWZ (projekt umowy) wykreśleniu ulega §19. Zmianie ulega odpowiednio 
numeracja dalszych paragrafów. Umowa powierzenia EROD będzie podpisywana 
przez strony. 

Pytanie 2
Wzór umowy powierzenia (Załącznik nr 9 do SWZ) wymaga powiadomienia 
o naruszeniu w ciągu 12h od stwierdzenia tego naruszenia (par 3, pkt 10). Prosimy 
o modyfikację tego zapisu i zmianę terminu powiadomienia na 24h. Czas 12h według 
doświadczenia Ofertodawcy jest zbyt krótki. Powszechną praktyką w umowach tego 
typu jest ustalanie terminu 24h lub więcej na powiadomienie Administratora 
o naruszeniu.
Odpowiedź:
§3 pkt 10 Załącznika nr 9 do SWZ przyjmuje brzmienie: „10.W przypadku stwierdzenia 
jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający lub 
podwykonawca Podmiotu przetwarzającego zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 
godzin od stwierdzenia naruszenia zgłasza je Administratorowi Danych na adres 
e-mail: iod@zilp.lasy.gov.pl  oraz biuro@zilp.lasy.gov.pl. Podmiot przetwarzający 
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zobowiązany jest do zgłoszenia każdego naruszenie Danych Osobowych 
powierzonych Umową, którego będzie uczestnikiem zgodnie z art. 33 
Rozporządzenia.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego:

Dariusz Gąsiorowski
Dyrektor Zakładu Informatyki 
Lasów Państwowych
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