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Warszawa 2021-12-17 r. 
 
 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu 2021-12-17 otrzymaliśmy 
pytania dot. przetargu dotyczącego usług ISDN (F1-208-06/21): 
 
 
Pytanie 1 
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? 
Pytanie 2 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację zapisu § 13 ust. 2 Umowy 
wskazującego, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. 
Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja daje Zamawiającemu nieograniczone 
prawo do dochodzenia należności. Z tego względu określenie maksymalnej wysokości 
odszkodowania powoduje możliwość po stronie 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. 
Pytanie 3 
Wykonawca  zwraca się z pytaniem czy możliwym jest uzupełnienie  treści postanowień 
Umowy - o zapis, zgodnie z którym: 
„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 13 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. 
Pytanie 4 
W związku ze wskazaniem w §14, że Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 
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z późn. zm.), należy zaznaczyć, że wskazana ustawa została uchylona w 2018 r., a 
wszystkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych aktualnie są uregulowane 
w Rozporządzeniu 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) RODO. Niemniej jednak w ocenie Wykonawcy dane 
osobowe jakie mogą dotyczyć umowy to dane osobowe personelu Stron, a więc osób, które 
reprezentują każdą ze Stron i są tym samym zaangażowane w zawarcie i realizację umowy. 
W związku z powyższym, a także dwustronnym charakterem przekazania tych danych 
między Stronami dojdzie do ich tzw. wzajemnego ich udostępnienia, co proponujemy 
uregulować w następujący sposób: 
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). 
Pytanie 5 
§ 10, ust 2 
Czy wymóg dostarczania szczegółowego wykazu realizowanych usług telekomunikacyjnych 
w formie bilingu, dotyczy bilingu z każdego numeru DDI, czy z całego dostępu ISDN PRA 
(30B+D)?  
W przypadku opcji bilingu dla każdego numeru DDI, będzie to możliwe pod warunkiem 
możliwości technicznych  konfiguracji łącza cyfrowego ISDN na centrali telefonicznej. 
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Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do wyżej 
przedstawionych zapytań: 
 
Ad. 1 
Potwierdzamy państwa stwierdzenie 
Ad. 2 
Wyrażamy zgodę na odpowiednią modyfikację § 13 ust. 2 Umowy by wskazywał, że 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
z wyłączeniem utraconych korzyści 
Ad. 3 
Nie wyrażamy zgody 
Ad. 4 
Wyrażamy zgodę, zapisy są zgodne z RODO. 
Ad. 5 
Biling ma być sporządzony dla każdego numeru DDI. 
 
Z poważaniem,  
  


