Warszawa, dnia 18 czerwca 2021r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy: „Dostawę oprogramowania Microsoft Windows Server i Microsoft Endpoint Configuration
lub równoważnego” - COI-ZAK.262.17.2021,

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień SWZ w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.

1. Pytanie nr 1: Dotyczy: ROZDZIAŁ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, §12 ust. 1:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy w §12. Zamawiający
nakłada na Wykonawcę kary, które są rażąco wygórowane. Istnieje możliwość podważenia rażąco
wygórowanej kary na drodze sądowej. Zgodnie z brzmieniem 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”. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą
prośbą o zmianę wysokości kar umownych na następujące brzmienie:
"1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach
ustalonych poniżej:
1) w przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę Umowy w stosunku do terminu, o którym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1% kwoty w stawce netto wskazanej w §10, ust. 1 za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których
mowa w § 5 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00
zł netto (sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę niemożności korzystania z tych uprawnień;
3) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Stronę z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto, o którym
mowa w § 10 ust. 1 Umowy;
4) za każdy przypadek naruszenia zobowiązań w zakresie ochrony informacji poufnych, w
wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek."

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do
Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pytanie nr 2: Dotyczy: ROZDZIAŁ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, §12 ust. 8:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy w §12 ust. 8 poprzez
zmianę wysokości kar umownych na następujące brzmienie:
"Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 20%
całkowitej kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w
§10 ust. 1 Umowy."
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian do
Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pytanie nr 3 : Dotyczy Załącznika nr 4 – Wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
- w pkt 2.2.7. prosimy o zmianę zdania w brzmieniu “Dalszy Procesor powinien również
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego, poinformować Procesora o
wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Dalszego Procesora;”
na brzmienie:
“Dalszy Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni
Roboczych, poinformować Procesora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane
dotyczą, złożonym u Dalszego Procesora;”

- prosimy o zmianę pkt 2.2.10 w brzmieniu “udostępniać Procesorowi, na każde jego żądanie, nie
później niż w terminie 1 Dnia Roboczego, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
przez Procesora obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z
RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych
zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych”
na brzmienie:
“udostępniać Procesorowi, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych,
wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Procesora obowiązków
wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać
informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w
obszarze ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt. 8.2 Umowy;

- prosimy o zmianę zdania pierwszego w pkt 8.2 Umowy w brzmieniu: “Po stwierdzeniu naruszenia
ochrony powierzonych mu Danych osobowych Dalszy Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w ciągu 8 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Procesorowi.”
na brzmienie:
“Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu Danych osobowych Dalszy Procesor, bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je
Procesorowi.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian w Załączniku
nr 4 do Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Pytanie nr 4 : Dotyczy: ROZDZIAŁ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zwracamy się uprzejmie z prośbą o przewidzenie w Umowie załącznika, stanowiącego klauzulę
informacyjną Wykonawcy dla osób uczestniczących w zawieraniu i realizacji Umowy.
Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę, prosimy o wskazanie wśród załączników do umowy załącznika
"Klauzula informacyjna Wykonawcy”.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie Klauzuli informacyjnej Wykonawcy do
Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsze odpowiedzi stanowią
integralną część SWZ.

