
 

 

 
Znak: CIS-WAZ.2720.6.2023 Warszawa, dnia 28 .02.2023 roku 
 
 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego CIS-WAZ.2720.6.2023 na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci 
telefonii stacjonarnej na rzecz Centrum Informatyki Statystycznej, w lokalizacji w Radomiu przy 
ul. Planty 39/45” 

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  
Zamawiający potwierdza, że komparycja umowy będzie zawierała wszystkie informacje wskazane w treści art. 
374 § 1 Ksh 

Pytanie 2 
W treści  zapisu §  8 ust.4  Umowy wskazuje się, że Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej karę umowną . 
Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja stwarza Zamawiającemu prawo do dochodzenia należności w 
nieograniczonej wysokości. Z tego względu określenie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia 
Wykonawcy ocenę ryzyka związanego z realizacją umowy. 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. 

Odpowiedź  

Zasada pełnego odszkodowania, obejmującego szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści wynika wprost z 
Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie może ponosić kosztów w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez kontrahenta. Wykonawcy mitygują ryzyko poprzez zawieranie odpowiednich umów 
ubezpieczenia prowadzonej działalności. 

Pytanie 3 
Wykonawca wnosi, aby na zasadzie wzajemności wszystkie postanowienia dotyczące zasad poufności (§ 10 
umowy) miały charakter dwustronnie-zobowiązujący. 

Odpowiedź  
Zamawiający włączy do umowy dodatkowy załącznik Wykonawcy.    

Pytanie 4 
W związku ze wskazaniem w § 11 umowy, że Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego 
obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, Wykonawca na zasadzie wzajemności wnosi o wprowadzenie 
symetrycznych postanowień w równym stopniu obciążających Zamawiającego (treść obowiązku 
informacyjnego Wykonawcy, która będzie stanowiła kolejny załącznik zostanie dostarczona na etapie 
podpisywania umowy). Nie widzimy uzasadnienia do nadmiernego obciążania wyłącznie Wykonawcy w tym 
zakresie. Jest to kwestia  wzajemnego udostępnienia przez Strony danych osobowych personelu Stron, który 
będzie zaangażowany w zawarcie i realizację umowy, dlatego zapisy powinny być symetryczne.   

Odpowiedź  

Zamawiający włączy do umowy dodatkowy załącznik Wykonawcy  

Pytanie 5 
W związku ze wskazaniem w § 11 ust. 7 umowy, że: „Jeżeli zawarcie lub wykonywanie umowy skutkować będzie 
przetwarzaniem danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy, Strony zobowiązują się 
do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w Załączniku nr 5 do 
umowy .”  Wykonawca informuje, że do świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem umowy: ” świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Centrum Informatyki Statystycznej, w lokalizacji w 
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Radomiu przy ul. Planty 39/45” nie wykorzystuje w/w danych osobowych (nie są one niezbędne do ich 
świadczenia), a jedyna okoliczność, w której Wykonawca identyfikuje konieczność przetwarzania danych 
osobowych to kwestia wzajemnego udostępnienia przez Strony danych osobowych personelu Stron, który 
będzie zaangażowany w zawarcie i realizację umowy. Planowane zawarcie umowy powierzenia w ocenie 
Wykonawcy jest nieuzasadnione, tym bardziej, że wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
nie został dołączony. 

Odpowiedź  
 
Zamawiający na etapie prowadzenia postępowania nie planuje zawierania umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, a jedynie wprowadza postanowieniami umowy wzór takiej umowy na wypadek, gdyby się 
jednak okazało, że zawarcie tego typu umowy stanie się konieczne. Jeżeli Wykonawca nie znajduje obecnie 
podstaw do zawarcia takiej umowy, to postanowienie to nie prowadzi do nałożenia na Wykonawcę 
jakichkolwiek zobowiązań. 
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