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                 Wrocław, dnia 07.04.2021r. 
 

 

Dotyczy:  PN 03/21-  usługa telefonii komórkowej  

 
 
 
 
W związku z zadanymi  pytaniami   Zamawiający  udziela  odpowiedzi: 
 

 

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? 

Odpowiedź : tak  

 

Pytanie 2 

Wykonawca wnosi aby do umowy dodać postanowieni o tzw. udostępnieniu danych 
osobowych personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego 
udostępnienia dojdzie, a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami 
w/w danych osobowych. Poniżej propozycja zapisów, które mogą zostać zmienione 
poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami: 

4. Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników 
Stron. 

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich 
pracowników  
i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia 
utrzymywania bieżącego kontaktu z Kontrahentem 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 
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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 jej 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  wprowadzi    zapisy  w  następującym brzmieniu: 

4. Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników 
Stron. 

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich 
pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu 
umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu z Kontrahentem przy wykonywaniu 
Umowy. 

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 jej 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 
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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). 

 

 

Pytanie 3 

Czy z uwagi na nadchodzący okres świąteczno-urlopowy Zamawiający zgodzi się 
przesunąć termin składania ofert na dzień 9 kwietnia 2021 roku? 

Odpowiedź :TAK 

 

 

Zmienia się termin  składania i otwarcia ofert na dzień  09.04.2021 .  
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