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                                              Warszawa, dnia 4 czerwca 2021 r. 
KRAJOWE  

BIURO WYBORCZE 
KBW-PZP/TP/3/2021 

ZPU-261-3/21 
  
         

 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na „Świadczenie usług w zakresie sieci intranet na potrzeby Krajowego Biura 

Wyborczego”, numer sprawy: KBW-PZP/TP/3/2021 

 

 

Krajowe Biuro Wyborcze, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej zwanej 

„ustawą”, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, jakie zostały udzielone w ww. postępowaniu: 

 

Pytanie numer 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? 

 

Odpowiedź na pytanie numer 1: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki 

akcyjnej komparycja umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, a w tym art. 374 K.s.h. 

 

Pytanie numer 2: 

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu § 11, ust.5 Umowy 

wskazującego, że „Niezależnie od możliwości dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, do wysokości faktycznie poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego”, poprzez wskazanie, że „łączna wysokość odszkodowania wraz 

z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy”. Zwrócić należy uwagę, że wskazanie 

maksymalnej kwoty odszkodowania umożliwia oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją 

umowy. Czy Zamawiający zmieni zapisy umowy? 
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Odpowiedź na pytanie numer 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy w przedmiotowym 

zakresie. 

 

Pytanie numer 3: 

W związku ze wskazaniem w § 8 Projektowanych postanowień umowy należy wskazać, że nie są one spójne 
tj. z jednej strony wskazano, że Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania przez Wykonawcę 
danych osobowych (ust. 1), a z drugiej strony wskazano, że być może Wykonawca taki dostęp będzie miał 
(w związku z dostępem do budynków Zamawiającego) i tym samym nakłada się na Wykonawcę szereg 
zobowiązań, które w naszej ocenie nie powinny mieć miejsca. W ocenie Wykonawcy to Zamawiający jako 
administrator danych w pełni odpowiada za dane osobowe znajdujące się w jego budynkach, a zatem za 
ich właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. 
W ocenie Wykonawcy zawarcie i realizacja umowy będzie jednak związana z przetwarzaniem danych 
osobowych, a ściślej z przetwarzaniem danych osobowych personelu Zamawiającego, który będzie 
zaangażowany w zawarcie i realizacje przedmiotu umowy. W związku z tym pomiędzy Stronami dojdzie 
do tzw. udostępnienia danych osobowych personelu Stron, a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi 
administratorami w/w danych osobowych. Co istotne będzie to jedyny styk Wykonawcy 
z danymi osobowymi Zamawiającego. W związku z powyższym przesyłamy propozycję uregulowania 
powyższego z jednoczesnym wnioskiem o usunięcie aktualnych postanowień wskazanych w w/w § 8: 
„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).” 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści umowy w wyżej podanym zakresie? 
 

Odpowiedź na pytanie numer 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy w przedmiotowym 

zakresie. 

http://www.______________(wersja/
http://www._____/
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż celem zawieranej w przedmiotowym postępowaniu umowy jest 

świadczenie usług w zakresie sieci intranet na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Świadczona usługa 

nie opiera się na przetwarzaniu danych osobowych, ani nie jest to jej głównym celem. W ocenie 

Zamawiającego zapisy projektowanych postanowień umowy są prawidłowe i nie wynika z nich żadna 

niespójność. Zapisy odnoszące się do przebywania Wykonawcy na terenie obiektów, w których 

realizowane będą usługi, zobowiązują jedynie Wykonawcę do szczególnej ostrożności i podjęcia wszelkich 

niezbędnych działań mających na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego. 

Zapisy te nie zdejmują z Zamawiającego obowiązków nakładanych m.in. art. 24 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), wręcz przeciwnie 

wykonując nałożone obowiązki Zamawiający jako administrator danych osobowych zabezpiecza swoje 

zasoby i zobowiązuje podmioty zewnętrzne do podjęcia stosownych działań w tym zakresie podczas 

świadczonych usług. Ponadto zapisy te zobowiązują Wykonawcę do szczególnego w tym przypadku 

nadzoru nad swoimi pracownikami/współpracownikami skierowanymi do świadczenia usługi. Zgodnie 

również z zapisami umieszczonymi w SWZ, Wykonawca składa w formularzu oferty następujące 

oświadczenia: 

„9. Oświadczam, że jako Wykonawca wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu . 

10. Oświadczamy, że stosowane są przez nas odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak by 

przetwarzanie danych osobowych spełniało wymagania RODO i odpowiednio chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą.” 

Wobec czego Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia ww. obowiązków informacyjnych. Stosowny 

obowiązek informacyjny został również zawarty przez Zamawiającego w rozdziale XXVIII SWZ 

(Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych). 

 

Pytanie numer 4: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert co najmniej do dnia 18.06.2021r.? 

Wniosek Wykonawcy podyktowany jest należytym przygotowaniem oferty w przedmiotowym postępowaniu, 

Wykonawca musi przeprowadzić analizę wymagań opisanych w postępowaniu, a szczególnie sprawdzić 

wymagane warunki techniczne opisane w SWZ. Wymagania określone w postępowaniu przez 

Zamawiającego potrzebują dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż został pierwotnie wyznaczony. 

Zamawiający jako podmiot określony w ustawie zobowiązany jest do prowadzenia takich postępowań 

znacznie częściej i ma świadomość jakie działania Wykonawcy muszą podjąć na etapie składania ofert aby 

prawidłowo przygotować oferty i oszacować wartość zamówienia. 
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Odpowiedź na pytanie numer 4: 

W odpowiedzi na prośbę Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert  

wyłącznie do dnia 10 czerwca 2021 r. 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie (prośbę) numer 4 Zamawiający przedłużył 

termin składania ofert, ustalając go na dzień: 10 czerwca 2021 godz. 10.00. Jednocześnie otwarcie ofert 

nastąpi w dniu 10 czerwca 2021 godz. 12.00. Poniżej Zamawiający dokonał modyfikacji treści SWZ w tym 

zakresie. 

 

Modyfikacja treści SWZ 
 

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie (prośbę) numer 4 Zamawiający na podstawie 

art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji treści SWZ ww. postępowania: 

 

Dotychczasowe zapisy ust. 1 oraz ust. 7  Rozdziału XIX (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) 

SWZ w brzmieniu: 

„1. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00. 

7. Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00.” 

 

zostają zmienione i zastąpione w następujący sposób, a tym samym otrzymują brzmienie: 

„1. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00. 

7. Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00.” 

 

 
Pozostałe zapisy SWZ zostają bez zmian. 

 

 Powyższe odpowiedzi na pytania, dokonana modyfikacja treści SWZ oraz postanowienia 

wprowadzone przez Zamawiającego niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i od momentu ich 

opublikowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców. 
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