
 

Kraków, dnia 31 marca 2022 r. 

Numer sprawy: DZP-271-6/2022 
 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 

którego przedmiotem jest „Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby imprez i innych 

projektów organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe” 
 

Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz 

art. 286 ust. 1 i 7 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 

29 marca 2022 r. oraz informuje o dokonanych zmianach w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

  

Pytanie nr 1 

Wnosimy o udzielenie wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie żądania 

przekazywania Zamawiającemu, każdorazowo w przypadku imprezy masowej, ewidencji wydanych 

identyfikatorów, zawierających m.in. numer PESEL członka służby pobierającego identyfikator lub 

serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit c) RODO zbierane i 

przetwarzane dane osobowe powinny być ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane (zasada minimalizacja danych osobowych), wnosimy zatem o wskazanie podstaw 

prawnych przekazywania Zamawiającemu w wykazie personelu informacji o nr PESEL, serii i numerze 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. W zakresie udostępnienia numeru PESEL z uwagi na 

jednoznaczne stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do szczególnego charakteru 

tej danej osobowej, uważamy, że jej udostępnienie jest zbyteczne, bowiem kwestie weryfikacja 

pracowników możliwa będzie w oparciu o imię i nazwisko oraz numer legitymacji  pracownika ochrony 

(mniej inwazyjny środek w zakresie prywatności osób fizycznych). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawą przekazywania Zamawiającemu, każdorazowo w przypadku 

imprezy masowej, ewidencji wydanych identyfikatorów, zawierających m.in. numer PESEL członka 

służby pobierającego identyfikator lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość jest art. 

21 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 

2171 ze zm.), zgodnie z którym organizator imprezy masowej zobowiązany jest do prowadzenia 

ewidencji wydanych identyfikatorów, zawierającą m. in. imię i nazwisko oraz numer PESEL członka 

służby pobierającego identyfikator lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

Oznacza to, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO Zamawiający ma prawo żądać podania wskazanych 

danych, bowiem jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym. 

 

Zakres zmian dokonanych przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 
 

Rozdział XIX ust. 1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert,  przy  czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 

dni tj. do dnia 04 maja 2022 r. 
 

 



 

Rozdział XX ust. 1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w 

rozdziale XVII SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do 

dnia 05 kwietnia 2022 r. do godz. 08:00. 
UWAGA!  

- Zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania i 

odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały ten proces, 

zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie 

https://miniPortal.uzp.gov.pl  

- Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć 

postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk 

umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym 

postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

- Instrukcja obsługi miniPortalu znajduje się pod następującym linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

- W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
 

Rozdział XX ust. 4 SWZ przyjmuje brzmienie: 

4. Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, zgodnie z procedurą ich składania,  

w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, w dniu  

05 kwietnia 2022 r. o godzinie 09:00. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz modyfikacje treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część. 
 

  

(…) 

Magdalena Doksa-Tveberg 

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

		2022-03-31T14:13:51+0200




