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Warszawa, dn. 21.09.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 23/2021

Znak sprawy: P.290.18.2021.PZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługi sprzatania Numer referencyjny postępowania: 
ZP 23/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Zamawiający 
przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela poniższych wyjaśnień a także 
dokonuje zmian treści SWZ.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. 
Wzór dokumentu przedstawiony w zakończeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach umowy nie nastapi do powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 
Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej : RODO). Tym samym zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie zaproponowanej 
umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zapisy dotyczące przetwarzania danych 
osobowych zostały zawarte w § 19 Projektowanych postanowień umownych (Załącznik nr 2 do SWZ, zwany dalej PPU).

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie 
składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza podwykonawstwa w § 7 PPU.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć podwykonawcom, 
lecz bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wskazanie cześci zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć 
podwykonawcom bez podawania nazwy podwykonawcy jeśli nie jest znana na etapie składania ofert. Wymagania 
dotyczące podwykonawstwa zostały zawarte § 7PPU.
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Pytanie 4:
Czy w związku z panującą w naszym kraju sytuacją epidemiologiczną Zamawiający zezwoli na zawarcie umowy w 
formie elektronicznej, z podpisanie dokumentów podpisem kwalifikowanym, bądź też korespondencyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zezwoli na zawarcie umowy w formie elektronicznej, z podpisaniem dokumentów 
podpisem kwalifikowanym, natomista umowa może zostac zawarta korespondencyjnie.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający zezwoli, w przypadku braku możliwości podpisania umowy elektronicznie, na sporządzenie jej w 
wersji papierowej w większej liczbie egzemplarzy dla wykonawców występujących w konsorcjum?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zezwoli na sporządzenie i podpisanie umowy w wersji papierowej w wiekszej liczbie egzemplarzy dla 
Wykonawców np. występujących w konsorcjum. 

Pytanie 6:
Czy Zamawiający planuje remonty w okresie obowiązywania umowy? Jeśli tak prosimy o podanie terminu i prac 
planowanych do przeprowadzenia, o ile te informacje są znane na dzień udzielania odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dzień udzielenia odpowiedzi nie posiada wiedzy czy w okresie obowiązywania 
przedmiotowej umowy będzie realizował prace remontowe. Zgodnie z planem zmaówień publicznych w III kwartale 
2021 roku plowane są postępowania przteargowe na roboty budowlane w :

Część 5 - Sprzątanie w OT TDT w Katowicach o nazwie Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku - siedziby OT4 
oraz

Część 6 - Sprzątanie w OT TDT w Gdańsku o nazwie Roboty budowlane w zakresie remontu tarasu i remontu dachu 
budynku OT TDT w Gdańsku.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający zezwoli na zatrudnienie na umowy cywilnoprawne osoby skierowane do realizacji prac okresowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zatrudnienie na umowę zlecenie/ o dzieło osoby skierowanej do 
realizacji prac okresowych. Wymagania w tym zakresie wskazane zostały w szczególności § 4 i 5 PPU.

Pytanie 8:
Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na zatrudnienie osób na 
zastępstwo na umowę zlecenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji na 
zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie.

Pytanie 9:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zastrzegł, że nie dopuści do realizacji umowy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
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Pytanie 10:
W SIWZ Zamawiający napisał, że postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym natomiast w umowie 
widnieje przetarg nieograniczony. Prosimy o stosowną korektę.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść w komparycji Projektownych  postanowień umownych (Załacznik nr 2 do SWZ)  w 
następujący sposób :

Było przed zmianą:

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 
2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, na Usługi sprzątania, 
Numer postępowania: ZP 23/2021,  część…………………………………, została zawarta Umowa (dalej: „Umowa”) o 
następującej treści: 

Jest po zmianie :

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym – wariant bez 
negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, na Usługi sprzątania, Numer postępowania: ZP 23/2021,  część……………………, 
została zawarta Umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści: 

Pytanie 11:
Prosimy o doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w 
przypadku złożenia oferty na kilka części:

a) Czy w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części będzie on musiał 
wykazać się doświadczeniem na najwyższe z wymienionych wymagań tj. co najmniej 2 usługi (tj. dwie 
odrębne umowy), trwające co najmniej 12 miesięcy każda, polegające na kompleksowym utrzymaniu 
czystości w pomieszczeniach biurowych o powierzchni co najmniej 2 500 m² oraz utrzymania porządku na 
terenie posesji porządku (w tym: pielęgnacja zieleni, sprzątanie, odśnieżanie, odladzanie) o powierzchni co 
najmniej 2000 m²,czy na sumę wymagań wskazanych dla poszczególnych części?

b) Czy w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części będzie on musiał złożyć 
wykaz usług odrębny dla każdej części czy wystarczy jeden wykaz?

c) W przypadku konieczności złożenia wykazu usług dla każdej części odrębnie czy Wykonawca będzie mógł się 
wykazać tymi samymi referencjami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że 

 w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części będzie on mógł wykazać się 
tym samym doświadczeniem w zakresie kilku części, pod warunkiem że doświadczenie to spełnia wymagania 
dla danej części, nie musi być to suma doświadczeń wskazanych dla poszczególnych części.

 w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części będzie on musiał przedłożyć 
oddzielny wykaz usług dla każdej częsci, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 2 pkt 1 lit. a SWZi będzie mógł 
wykazac się tymi samimi referencjami.

Pytanie 12:
Czy w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum warunek dotyczący wykazu usług zostanie spełniony, jeśli zostaną 
przedstawione usługi wykonane przez wykonawców w takim samym składzie w jakim składają ofertę w niniejszym 
postępowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wspólnie 
wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie posiada doświadczenia w pełnym 
zakresie. 
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Pytanie 13:
Prosimy o doprecyzowanie wymogów dot. polisy OC w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej 
na kilka części zamówienia. Czy Wykonawca winien będzie posiadać na łączną kwotę jaka wymagana jest dla części w 
których została złożona oferta najkorzystniejsza czy na najwyższą z kwot w wygranych częściach zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty najkorzystniejszej na kilka części 
zamówienia Wykonawca winien będzie posiadać polisę OC w kwocie łącznej wymaganej dla tych zadań, na które 
składa ofertę.

Pytanie 14:
Dotyczy par. 3 ust. 16 umowy- Wnosimy o modyfikację zapisów „Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na 
poziomie 80% (dotyczy każdej części zamówienia).

Odpowiedź:

Zamawaiający nie zmienia zapisu par. 3 ust. 16 PPU.

Pytanie 15:
Dotyczy par. 3 ust. 16 umowy- Wnosimy o doprecyzowanie zapisów i informację szczegółową, w jakich sytuacjach 
Zamawiający może dokonać zmiany zakresu usługi?

Możliwość ograniczenia zamówienia nawet do 60% wartości wynagrodzenia brutto wykonawcy, oznacza, że 
minimalna wielkość zamówienia została określona w sposób pozorny. Zamawiającemu przysługuje bowiem prawo do 
dowolnej zmiany wielkości umowy. Przywołane postanowienie dowodzą, że wielkość kontraktu, i tym samym, 
rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, są zdecydowanie poniżej założeń i wartości określonych w SWZ, oraz, że mogą 
nie przekroczyć nawet 60% przewidywanego wynagrodzenia wykonawcy. Tym samym, w ocenie Wykonawcy, 
wątpliwym jest, aby podany w SWZ zakres zamówienia, był wartością i wielkością rzeczywistą, która powinna stanowić 
podstawę wyceny oferty. Z uwagi na powyższe, brak wskazania w SWZ gwarantowanej wielkości zamówienia, stanowi 
rażące naruszenie ustawy Pzp, w tym w szczególności naruszenie art. 431 oraz art. 99 pzp ,a nadto jest sprzeczne z 
prawem z uwagi na zasady prawa cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie naruszył art. 431 ustawy Pzp, ponieważ art. ten dotyczy współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy 
przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zadania, nie naruszył również art. 99 ustawy Pzp, gdyż opisał 
przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący 
Zamawiający zgodnie z art 433 ust. 4 ograniczył wartość świadczenia ze wskazaniem minimalnej wartości świadczenia 
Wykonawcy tj. 
w par. 3 ust. 16 :

„Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie …….1 % wartości Umowy wskazanej w par. 12 ust. 1 
Umowy”. 

1 60 % - dotyczy części nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 lub 50 % - dotyczy części 9,

a więc minimalna wartość świadczenia wynosi 60%/50% wartości Umowy tj. 60%/50% ceny oferty Wykonawcy

Zamawiający informuje, że rzeczywiste potrzeby Zamawiającego są na poziomie 100% wartości Umowy, natomiast 
Zamawiający zagwarantował Wykonawcy wykonanie nie mniej niż 60 %/50% wartości Umowy, ponieważ  istnieje 
możliwość wystapienia sytuacji związanej z pandemią Covid 19 podobnej do sytuacji z ubiegłego roku, kiedy 
Zamwiający musiał ograniczyć wykonywanie usług sprzątania nie mając możliwosci ograniczenia wynagrodzenia. 
Ponadto sytuacje ograniczenia zakresu i terminu  umowy zostały opisane w par. 14 Umowy.

1 60 % - dotyczy części nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 
   50 % - dotyczy części 9.
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Pytanie 16:
Dotyczy par. 3 ust. 16 umowy- Mając na uwadze zapisy i możliwość zmniejszenia zamówienia przez Zamawiającego 
należy rozumieć, że Wykonawca będzie uprawniony ww. sytuacji zmniejszyć liczbę pracowników?

Odpowiedź:

W sytuacji konieczności ograniczenia usług Wykonawca będzie mógł zminiejszyć liczbę pracowników po uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

Pytanie 17:
Dotyczy par. 9 ust. 4 umowy- Wnosimy o modyfikację „Wykonawca zobowiązany jest do informowania w formie 
pisemnej Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, jeśli te 
zmiany będą mieć wpływ na realizowaną umowę, w terminie 10 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie.

Wykonawca z racji zawieranych nowych kontraktów dość często rozszerza zakres ubezpieczenia w posiadanej polisie. 
Konieczność informowania Zamawiającego o zmianach, które w ogóle nie tyczą się realizowanej umowy są 
bezzasadne, wnosimy więc o stosowną modyfikację zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmianeia zapisów § 9 ust. 4 PPU.

Pytanie 18:
Dotyczy par. 10 pkt. 7 i 8 umowy- Biorąc pod uwagę treści zawarte ww. punktach prosimy o doprecyzowanie. Z treści 
wynika, że Wykonawca będzie mieć do dyspozycji pomieszczenie gospodarczo- magazynowe gdzie będą również 
składowane m.in. środki czystości i higieny  ale aby z nich korzystać za każdym razem będzie musiał prosić pracowników 
Zamawiającego o umożliwienie pobrania potrzebnych środków? 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekaże klucze do pomieszczeń   gospodarczo-magazynowych, o których mowa w § 10 
ust. 6 PPU. Pomieszczenia te będą dostępne  do przechowywania sprzętu oraz  środów czystości i higieny  w zakresie 
części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.  Wykonawca zapewnia środki czystości i higieny co wynika z zapisów pkt IV Wymagane  
standardy usługi sprzątania OPZ odpowiednio dla danej części.

Natomiast zapis § 10 pkt. 7 PPU dotyczy części 1, w której to Zamawiający zapewnia śrdoki czystości i higieny, co 
wynika z zapisów pkt V OPZ Wymagane standardy dotyczące usługi, sprzętu, urządzeń i wyposażenia do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe środki będą wydawane przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający 
również zapewnia pomieszczenie do przechowywania z tym, że środki czystości i higieny Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego. 

Pytanie 19:
W związku z zapisami par. 12 ust. 2 i par. 10 pkt. 7 należy rozumieć, że Wykonawca ma dostarczać tylko środki które 
będą stosowane w okresie zimowym?

Odpowiedź:

Wykonawca ma dostarczać w ramach każdej części środki, które będą stosowane w okresie zimowym. 

Pytanie 20:
Dotyczy par. 10 pkt. 7 umowy- Wnosimy o wykreślenie  słowa „nieodpłatnie”. Skoro Wykonawca ma dostarczać 
wszelkie środki, materiały itd. niezbędne do realizacji umowy to na jakiej podstawie Zamawiający mógłby żądać 
wydania środków za opłatą?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że § 10 pkt 7 PPU dotyczy jedynie części 1, w związku z czym Zamawiający zozbowiązuje się 
nieodpłatnie wydawać Wykonawcy wszelkie środki czyszcząco-dezynfekujące jedynie w celu realizacji usług sprżatania 
w biurze TDT w Warszawie oraz Oddziale TDT w Warszawie, zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 125.
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Pytanie 21:
Dotyczy rozdz. II pkt. 3 zał. 1.1 OPZ- Prosimy o doprecyzowanie częstotliwości, co należy rozumieć przez stwierdzenie 
„ na bieżącą”?

Odpowiedź:

Na bieżąco oznacza zobowiązanie Wykonawcy do dokonywania przeglądu terenu przyleglego do budynku i w 
przypadku zaistnienia konieczności sprzata go na bieżąco.

Pytanie 22:
Dotyczy rozdz. II pkt. 5 zał. 1.1 OPZ- Prosimy o doprecyzowanie zapisów, w jakim zakresie godzinowym Zamawiający 
może dokonać zmiany godzin wykonywania usługi? Czy może pojawić się konieczność wykonywania pracy w godzinach 
nocnych, tj. po godz. 22:00? 

Odpowiedź:

Zamawiający może dokonać zmiany godzin w zakresie funkcjonowania jednostki, jednak nie będa to godziny nocne. 
Jednostki funkcjonują w godzincach 7.30 – 15.30.

Pytanie 23:
Zamawiający w zał. 1.1 OPZ- określa minimalna ilość osób, jaką należy skierować do realizacji umowy. Należy rozumieć, 
że do Wykonawcy należy już wybór wymiaru etatu dla poszczególnych pracowników?

Odpowiedź:

Wymiar etatu powinien być zawarty w  godzinach urzędowania w dni robocze (poniedziałek, środa, piątek), w 
godzinach: rozpoczęcie nie wcześniej niż o 7:30, zakończenie usługi nie wcześniej niż o 14:30 i nie później niż o 15:30.

Minimalna ilość 2 osób dotyczy wykonywania usług w godzinach pracy Zamawiającego, muszą to być osoby zgłoszone 
wcześniej w wykazie pracowników. Wykonawca może zgłosić 2 lub więcej osób do  wykonywania usług w tym samym 
czasie przez caly okres obowiązywania umowy.  Zasady dotyczące personelu Wykonawcy zawarte sa w par 4 i 5 PPU. 
Zsady dotyczące zmiany personelu zawarte są w par.6 PPU.

Pytanie 24:
Dotyczy zał. 1.6 OPZ- w tabeli Zamawiający napisał, że w pokojach gościnnych czynności będą wykonywane na 
polecenie i wskazano ilość szacunkową 50. Prosimy w takim razi o potwierdzenie, że jest to maksymalna liczba zleceń 
jaką może zgłosić Zamawiający w trakcie trwania umowy. Jeśli Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia większej 
liczby zgłoszeń to prosimy o określenie dokładnie liczby takich zgłoszeń. 

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz zgodnie z ust. 4 przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Liczba zleceń jest podstawą do obliczenia maksymalnego wynagrodzenia brutto umowy, w związku z powyższym jest 
to maksymalna liczba.

Pytanie 25:

Proszę o wskazanie jednostronnej powierzchni okien w zakresie części 1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchnia okien do mycia zgodnie z OPZ wynosi ok. 2549,61 m2.
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Pytanie 26:

Wnoszę o wykreślenie par.3 ust.14 umowy. Zamawiający nie może dokonywać podwójnych sankcji za to samo 
naruszenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 3 ust. 14 PPU.

Pytanie 27:

Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia o którym mowa w par.11 ust.4 pkt.1 i 2 Umowy, Zamawiający dokona zapłaty 
wynagrodzenia wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po zaspokojeniu ewentualnych roszczeń na 
podstawie § 13 ust. 3 PPU. 

Pytanie 28:

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.13 Umowy co najmniej o 50% ze względu na ich wygórowaną wysokość. 
Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść 
umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno 
być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w 
sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka 
gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając 
wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt 
wysokie kary umowne z jakimi mamy doczynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach 
publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych 
konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, 
iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących 
na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w 
trakcie realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych w PPU.

Pytanie 29:

Wnoszę o wykreślenie par.13 ust.3 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana zapisu wynika z art. 15r1.1 
ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 
COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, 
w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśla par. 13 ust. 3  PPU. Zamawiający informuje, że nie wie jaka sytuacja będzie w okresie 
wykonywania umowy, w związku z powyższym dostosuje się do przepisów jakie będą na dany moment obowiązywały.
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Pytanie 30:

Wnoszę o wprowadzenie do par.13 Umowy, zapisu: ,, W przypadku nienależytego lub sprzecznego z niniejszą umową 
lub wskazaniami Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania 
Wykonawcy do prawidłowego wykonania zadania, z wyznaczeniem dodatkowego 24 - godzinnego terminu. Jeśli 
dochowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony niniejszej umowy 
uzgadniają inny termin dodatkowy, którego Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać. W takim przypadku Wykonawcy 
nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu PPU.

Pytanie 31:

Wnoszę o modyfikację par.16 ust.2 pkt.2 Umowy, w zakresie: ,, co najmniej trzykrotne w ciągu miesiąca stwierdzenie 
przypadku nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu Umowy’’

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wnioskowanego zapisu PPU.

Pytanie 32:

Wnoszę o wprowadzenie do par.16 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym 
okresem wypowiedzenia’’.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wnioskowanego zapisu PPU, a tym samym nie wyraża zgody na rozwiązanie 
umowy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SWZ oraz 
dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ. 

Ponadto Zamawiający udostępnia ujednoliconą wersję Załacznika nr 2 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy
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Załącznik przesłany przez Wykonawce do Pytania nr 1

Wzajemna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ____________ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

_______________________________ (*dane podmiotu który umowę zawiera)  

zwany w dalszej części umowy „Zleceniodawca” 

reprezentowana przez: 

_______________________________

oraz

_______________________________  (*dane podmiotu który umowę zawiera)  

zwany w dalszej części umowy „Wykonawca” 

reprezentowana przez: 

______________________________

zwani w dalszej części umowy „Administratorami danych” lub „Podmiotami przetwarzającymi”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe 
do przetwarzania, na zasadach 
i w celu określonym w Umowie.

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej i elektronicznej 
dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 

§2

Zakres i cel przetwarzania danych przez Wykonawcę
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1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci wizerunku, imion i 
nazwisk, adresu zamieszkania, numeru dowodu, numeru PESEL, tablic rejestracyjnych, obejmujących  
pracowników, klientów, dostawców lub innych osób współpracujących z Wykonawcą. 

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 
realizacji umowy z dnia ………………..… nr …………….……. („Umowa na realizację usług”)

§3

Zakres i cel przetwarzania danych przez Zleceniodawcę

1. Zleceniodawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci wizerunku, 
imion i nazwisk, adresu zamieszkania, numeru dowodu, numeru PESEL, tablic rejestracyjnych, obejmujących  
pracowników, klientów, dostawców lub innych osób współpracujących z Wykonawcą. 

3. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 
realizacji Umowy na realizację usług.

§4

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, 
o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych.

3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.  

4. Podmioty przetwarzające zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnią 
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich 
w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmioty przetwarzające po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem usuwają/zwracają Administratorom danych wszelkie dane osobowe (należy wybrać czy 
podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości Podmioty przetwarzające pomagają Administratorom danych 
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

§5

Prawo kontroli
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1. Administratorzy danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia mają prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Podmioty przetwarzające przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia Umowy. 

2. Podmioty przetwarzające udostępniają Administratorom danych wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

§6

Podpowierzenie

1. Podmioty przetwarzające mogą powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Administratorów danych.  

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile 
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji 
z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawcy, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy winni spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 
zostały nałożone na Podmioty przetwarzające 
w Umowie. 

4. Podmioty przetwarzające ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Administratorów danych za niewywiązanie 
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§7

Odpowiedzialność Podmiotów przetwarzających

Podmioty przetwarzające są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 
treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym. 

§8

Czas obowiązywania Umowy

Umowa została zawarta na czas realizacji Umowy na realizację usług.

§9

Zasady zachowania poufności

1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratorów danych i od 
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („Dane Poufne”).
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2. Podmioty przetwarzające oświadczają, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Danych 
Poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratorów 
danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 
łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały 
zabezpieczenie Danych Poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania,  
przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§10 

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

_______________________                                                           ____________________

Zleceniodawca                Wykonawca

*należy uzupełnić odpowiednio. 
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