Znak: AG.I.272.2.20.2022

Kielce, 15 listopada 2022 r.

Informacja dla wykonawców nr 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zapytania ofertowego
pn.: „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach” znak: AG.I.272.2.20.2022.

W związku z zadanym pytaniem zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
Wykonawca w treści zapisu § 8 ust.7 Umowy –wskazuje, że jeżeli kary umowne nie pokryją
poniesionych szkód, zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja daje nieograniczone prawo Zamawiającego do
dochodzenia należności . Z tego względu określenie maksymalnej wysokości odszkodowania daje
możliwość Wykonawcy
oceny 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. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie
maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia określenie ryzyka związanego z realizacją
umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy.
Pytanie nr 2
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy możliwym jest uzupełnienie postanowień umowy poprzez
wskazanie, że „Całkowita wysokość kar umownych na podstawie umowy § 8 ust.1 nie przekroczy 20
% wartości łącznego wynagrodzenia brutto ”?
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 z
tego względu wysokość górnej granicy kar umownych w proponowanej wysokości wydaje się zasadne.
Ponadto zwrócić należy uwagę, że z treścią art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej
części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara
umowna jest wygórowana”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 3
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 informuje, że umowa zostanie zredagowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 4
Nawiązując do postanowienia § 6 ust. 3 umowy: „3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy
przestrzegać obowiązujących u zamawiającego zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji. W zależności
od przyjętych zasad u zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie do podpisania obowiązujących
u zamawiającego dokumentów (umowy/oświadczenia itp.) w powyższym zakresie.” Wykonawca prosi
o wyjaśnienie, kiedy i w jakim trybem Wykonawca.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do usunięcia zapisu.
Pytanie nr 5
Nawiązując do postanowienia § 6 ust. 4 umowy: „4. Wykonawca, na żądanie zamawiającego,
zobowiązany jest do złożenia wymaganych u zamawiającego oświadczeń dotyczących zasad
bezpieczeństwa i ochrony informacji dla osób, które będą wykonywały prace na terenie obiektów
zamawiającego.” Wykonawca podnosi, że takie zobowiązanie jest elementem umów o pracę z
Wykonawcą i, że tym samym jest ono wystarczające, a żądanie Zamawiającego (wymaganie odbioru od
swojego personelu oświadczenia o zachowaniu poufności na wzorach przedstawionych przez
Zamawiającego) oznacza konieczność zbudowania procesu i stanowi zbytnie obciążenie dla
Wykonawcy. Wykonawca wnosi o usunięcie.
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do usunięcia zapisu.
Pytanie nr 6
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 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 przychyla się do zmian w wyżej opisanym zakresie.
Jednocześnie wprowadzone zmiany stanowią integralną część treści zapytania ofertowego
i nie powodują przesunięcia terminu składania ofert.
W konsekwencji wprowadzonych zmian zamawiający zamieszcza na stronie BIP zaktualizowany
załącznik nr 6 do Zapytania – Projekt umowy.
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