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POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. 

 

ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa 

tel. centr. (+48 22) 509 22 22  

www.pap.pl 

         Warszawa, dn. 28 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii 
komórkowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. 

(nr sprawy 9/22) 

 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Wykonawca wnosi o weryfikacje przez Zamawiającego postanowień §12 projektu umowy, który 

zawiera pojęcia, które nie zostały zdefiniowane w umowie (np. System, Infrastruktura, Wdrożenie, 

Serwis, Prace rozwojowe) i co w uzasadniony sposób wskazuje, że nie są odpowiednio sformułowane 

na jej potrzeby (wygląda to jakby dotyczyły innej relacji), a także biorąc pod uwagę jej przedmiot. W 

związku z czym Wykonawca ma wątpliwość czy postanowienia o powierzeniu danych osobowych 

wskazane w ust. 3 oraz 4 §12 projektu umowy są uzasadnione, a zatem czy Zamawiający faktycznie 

identyfikuje konieczność powierzenia danych osobowych, których jest administratorem w sytuacji 

kiedy umowa dotyczy świadczeni usług telekomunikacyjnych. W ocenie Wykonawcy nie ma takiej 

konieczności, a kwestie przetwarzania danych osobowych należy uregulować wyłącznie poprzez 

wskazanie, że pomiędzy Stronami umowy dojdzie do wzajemnego udostępnienia danych osobowych 

reprezentantów i personelu Stron, którzy będą zaangażowani w jej zawarcie i realizację. W związku z 

czym proponujemy aby to uregulować w następujący sposób (zamiast postanowień §12): 

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. 
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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 

Paragraf 12 projektowanych postanowień umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 

http://www.______________________(wersja/
http://www.__________/
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www.______________________(wersja Wykonawcy), www.__________ (wersja 

Zamawiającego).” 

Pytanie 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że  w przypadku wyboru oferty Zleceniobiorcy 

prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona 

Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 

Wykonawca  zwraca się z pytaniem czy możliwym jest  modyfikacja   treści  postanowień  § 8 ust.11 

Umowy  - o treści   Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego 

nie może przekroczyć 50 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w ofercie 

Wykonawcy - o zapis, zgodnie z którym: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych 

przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto o 

którym mowa w ofercie Wykonawcy”?  

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 ograniczenia  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 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie w postanowieniach  § 8 ust.4, ust,5 , ust,7  Umowy  

terminu „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba 

wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem zapłaty kar umownych nawet 

w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy  (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

Zgodnie z treścią § 8 ust.10  umowy – Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie uprawniony do 

potrącenia naliczonych kar z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego przez 

Wykonawcę oraz z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

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 

http://www.______________________(wersja/
http://www.__________/
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wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia 

procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia  swojego  stanowiska.  

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

Pytanie 

§ 5 pkt 5 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację, że termin płatności 21 dni liczony jest od dnia 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, a nie od dni jej doręczenia. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany.. 

Pytanie 

§ 5 Pkt 7 Zwracamy się z prośbą o modyfikację, że za dzień zapłaty uznajemy dzień wpływu 

należności na rachunek Wykonawcy. 

Odpowiedź 

Zapisy SWZ pozostają bez zmiany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


