
Znak: AG.I.272.2.15.2021                                                                                   Kielce, dn. 20 lipca 2021 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 3 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn.: „Świadczenie usług telefonii 

stacjonarnej dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” znak: AG.I.272.2.15.2021. 

 

Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

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: 

              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 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 poniżej dokonuje zmiany w zakresie umowy – załącznik nr 7 do Zapytania poprzez dodanie w § 5 

zapisu „o udostępnieniu danych osobowych personelu/przedstawicieli Stron”. 

 

http://www.______________________(wersja/
http://www.__________/


Pytanie 2: 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie rozbieżności w ilości łączy pomiędzy załącznikiem numer 4 a załącznikiem 

numer 6, mianowicie: 

W zał. numer 4 – 20 linii POTS/PSTN w tym rezygnacja z jednego numeru, a w zał. nr 6 21 PSTN – jaka ilość jest 

prawidłowa? 

W zał. numer 4 – 3 ISDN PRA a w zał. numer 6 4 ISDN PRA – jaka ilość jest prawidłowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający precyzuje rozbieżności między Załącznikiem nr 4 do Zapytania a Załącznikiem nr 6 do Zapytania  

o prawidłowe wartości: tj. 4 szt. ISDN PRA 30 B + D i 19 POTS/PSTN 

Pytanie 3: 

Wykonawca prosi o podanie ilości minut w Biznes Grupie?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ilość minut w Biznes Grupie to 10 000 min  

 

Pytanie 4: 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie połączeń międzynarodowych, w jakiej strefie i czy Zamawiający ma na myśli 

połączenia międzynarodowe do telefonii stacjonarnej czy komórkowej ?  

 

Odpowiedź: 

Dot. strefy 1 połączenia międzynarodowe do telefonii stacjonarnej i komórkowej. Pozostałe strefy zgodnie  

z cennikiem operatora. 

Pytanie 5: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuszcza plan taryfowy jak miał dotychczas? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza plan taryfowy jak miał dotychczas. 

 

Pytanie 6: 

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 działa w oparciu o przepisy prawa i niniejsze zamówienie nie będzie w żadnym zakresie odbiegać od 

jego standardów. 

Pytanie 7: 

Wykonawca  zwraca się z pytaniem czy możliwym jest uzupełnienie treści postanowień Umowy o zapis, zgodnie  

z którym: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 8 ust.1 umowy nie przekroczy  20 % wartości 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie ”?  Wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych daje 

możliwość oceny  ryzyka  związanego z realizacją umowy. Podkreślenia wymaga, że kary umowne powinny służyć 

zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem 

dla wykonawcy. Gdyby  jednak Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych  

do proponowanej wysokości 20 % wartości Umowy brutto, Wykonawca zwraca się o wskazanie i rozważenie innej 

wartości procentowej. Kary umowne służyć powinny zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, 

natomiast nie powinny być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy, z tego względu 

ograniczenie wysokości kar umownych wydaje się zasadne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym (Projekcie umowy).  



Pytanie 8: 

Wykonawca  zwraca się do Zamawiającego o modyfikację zapisu § 8  ust. 7 Umowy – wskazującego, że – Jeżeli 

kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wartości zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Wykonawca zwraca się  

o uzupełnienie powyższej regulacji i wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz  

z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Wskazanie maksymalnej wysokości 

odszkodowania umożliwia  w ocenie Wykonawcy oszacowanie ryzyka kontraktowego  związanego z realizacją 

umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym (Projekcie umowy).  

 

Pytanie 9: 

Zgodnie z treścią § 8 ust. 6 umowy - Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia na podstawie wystawionej noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. W celu uniknięcia 

w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar 

umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. 

Powyższe wynika z okoliczności, że  kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie  

w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy,  

co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia 

swojego stanowiska. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym (Projekcie umowy).  

 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza aktualnie obowiązujący Formularz cenowy – Załącznik  
nr 6 do Zapytania.  
 

 

 

 

 
z up. Dyrektora Generalnego  
Agnieszka Kupis  
Zastępca Dyrektora  
Biura Administracyjno-Gospodarczego 

 
       

 


