
Gdańsk, 23.12.2020 r. 
POCZTA POLSKA S.A.  
ul. Targ Rakowy 7/8, 80-949 Gdańsk 
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 
Natalia Stasiukiewicz, tel. 58 32 66 423, 422 
e-mail: natalia.stasiukiewicz@poczta-polska.pl  
   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański  
e-mail: Sekretariat@mops.starogard.pl  

Znak sprawy: ZP.271.71.U.2020 
 

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
W związku z ogłoszeniem o zamówieniu na ”Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim” Wykonawca prosi o wyjaśnienie treści ogłoszenia 
 
 
1. Załącznik nr 4 umowa § 6, ust. 3 
Wykonawca prosi o nadanie ust. 3 brzmienia: 
„Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 4 ust. 8” 
 
2. Załącznik nr 4 umowa § 11 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 11 poniższego brzmienia: 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wykonawca informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia aneksu jest … (nazwa i adres Wykonawcy) 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych … (nazwa i adres Wykonawcy), adres e-mail: 

inspektorodo@xxx 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu 

administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 
ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie 
standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań 
chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z 
wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: 
https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Data Protection 
Addendum (DPA). 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z … (nazwa Wykonawcy) na podstawie zawartych 
umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń 
z Umowy. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia aneksu i wykonywania Umowy. 

 
 
 
 

Natalia Stasiukiewicz 


