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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) zwanej dalej 

„uPzp” na zakup i dostawa modemów i routerów, kart SIM oraz świadczenie usług telefonii 

komórkowej, mobilnego internetu, telemetrii i świadczenie usługi dla wskazanych numerów 

zapewniającą ochronę danych i urządzeń łączących się z siecią 

 

 

    Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 28.11.2022 r. 

wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie 

spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh 

6a-6e? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki 

akcyjnej, część komparycyjną Umowy obejmować będzie wszystkie dane wymagane przez art. 374  § 1          

KSH 6a-6e. 

Pytanie 2: 

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 9 każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy wartość naliczonej kary umownej.  

Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja stwarza Zamawiającemu prawo do dochodzenia należności w 

nieograniczonej wysokości.    

W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że  Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie  

zapisu,  poprzez wskazanie, że  łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy  

całkowitej wartości umowy.  

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania  umożliwia określenie  

ryzyka   związanego z realizacją umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisów.  

Pytanie 3: 

Wykonawca na zasadzie wzajemności prosi o dodanie do umowy symetrycznych postanowień zastrzeżonych na 

rzecz Wykonawcy, jak te wskazane w §8 ust. 1 umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisów.  



 

 

Pytanie 4: 

Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienia o tzw. udostępnieniu danych osobowych 

personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie (Komparycja 

stron – reprezentacja stron, § 4 ust. 3-4 umowy – koordynatorzy stron), a w wyniku tego Strony staną się 

niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Pomiędzy Stronami umowy dojdzie do wymiany danych 

osobowych personelu Stron, co na gruncie zasad ochrony danych osobowych określane jest ich „udostępnieniem” 

(pomiędzy dwoma niezależnymi administratorami).  

Poniżej propozycja zapisów. Wykonawca wnosi o dopisanie: 

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i 

współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania 

bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - 

umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów 

teleinformatycznych drugiej Strony. 

2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób 

reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu 

między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron. 

3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz 2) powyżej, Strony 

stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator 

udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania 

udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność. 

4) Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę 

Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed 

udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą 

przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez 

czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej. 

5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, 

druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych 

dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie www._____________ 

(wersja Wykonawcy), www.__________ (wersja Zamawiającego). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  zapisów.  

 

Na podstawie art. 286 ust.3 uPzp przedłuża się termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.12.2022 r., co 

skutkuje zmianą daty w Rozdz. XV SWZ w pkt. 1 i 4 dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert (godzina bez 

zmian). 

Jednocześnie zmianie ulega  termin związania wykonawcy ofertą do dnia  05.12.2022r., co skutkuje zmianą 

daty w Rozdz. XV SWZ w pkt. 8 dotyczącym terminu związania wykonawcy ofertą. 

wyk. w 1 egz. 

wyk. M.L. 

http://www.______________________(wersja/
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