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Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  

o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 221 000 euro pn. „Usługa ochrony 

fizycznej osób i mienia”, znak sprawy 10/2019. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 18.04.2019r. dotyczącym treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U.  z  2018r. poz. 1986  

z późn. zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 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 w załączeniu – załącznik nr 1. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych 
osobowych  – treść umowy zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą.  

 

Pytanie nr 2 

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, 

Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii 

Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego 

pracownika? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszcza tylko i wyłącznie umowy o pracę. 

 

Pytanie nr 3 

Wnoszę o wykreślenie z par.5 ust.3 Umowy zapisu o przedstawianiu kopii umów o pracę, ze względu 

na obowiązujące przepisy RODO. Wystarczającym dla Zamawiającego winno być oświadczenie 

wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy treści wzoru umowy -  w §5 ust. 3 Zamawiający jasno określił iż 

(…) Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

 



Pytanie nr 4 

Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: ,,Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia 

pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego 
bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia powyższego zapisu umowy. 

 

Pytanie nr 5 

Wnoszę o modyfikację par.8 ust. 3 Umowy, w zakresie: ,, (…) – w wysokości 10%  5%(…), 

wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej części przedmiotu umowy’’. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.8 ust. 5  ppkt: a, b, ,c d, e, f,g, o 50%. Zaproponowane 

sankcje przez Zamawiającego są zbyt wygórowane i winny zostać obniżona. Te drastycznie wysokie 

kary umowne w naszej ocenie wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego. 
Ponadto zastrzeżenie kar umownych w takiej wysokości (jak zawarto w umowie) są sprzeczne  

z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art.58 par.2 i art. 3531 k.c., a tym samym z mocy 

prawa powinny zostać uznane za nieważne. Zapisy umów nie powinny faworyzować jednej ze stron. 
W tym przypadku mamy do czynienia ze zbyt wygórowanymi karami umownymi,  wobec 

powyższego żądanie zmiany zapisów w powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione. Orzeczenie 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 roku (KIO/UZP 767/09) przedstawia pogląd, 
zgodnie z którym mimo, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, 

powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć 

stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Wnoszę o modyfikacje par 10 ust.2 „Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy  

w przypadku  zawinionego nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z umowy, w szczególności w przypadku (…). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 8 

Wnoszę o wprowadzenie do par.17 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego 

wynagrodzenia’’. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza do realizacji usługi osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

 



Pytanie nr 10 

Proszę o określenie terminu obowiązywania tajemnicy (po zakończeniu umowy) o której mowa  

w par.13 ust.1 Umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 11 

Wnoszę o zawarcie w par 17 Umowy, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za 

wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy 

jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy 

wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo 

jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia 

umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w §17 umowy powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 12 

Wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia – załącznika nr 2 lub 3  do SIWZ,  jako 

skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art.24 ust.5 pkt.11 – tj. 3 

dni.  

Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane w formie pisemnej – 

pocztą polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty złożenia oferty wzrosły, w ramach 

nowelizacji ustawy z dnia  22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej ,,Ustawą’’).  Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni  

w formie faksu czy też e-maila, pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec 

Wykonawcy przesłanki określone w art.24 ust.1 pkt.23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. 

Ponadto ustawodawca nie wskazał w treści art.24 ust.5 pkt.11, iż powyższe oświadczenie musi zostać 
złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni, stąd wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie 

oświadczenia we wskazanym powyżej terminie faksem lub e-mailem jest pełni uzasadniony  

i zasługuje na uwzględnienie. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyżej zaproponowaną formę złożenia oświadczenia. 

 

Pozostałe wymagania  i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 

  

 

Kierownik Zamawiającego  
Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu  

Łukasz Pacyna - Pełnomocnik Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 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 

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 

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”). 

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.  

 

 


