Gdańsk, 26.11.2018 r.

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/1/BM/2018

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO,
do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień

publicznych

na

świadczenie

usług

pocztowych

w

obrocie

krajowym

i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek
pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów
Ogłoszenia o zamówieniu – nr 2
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz.

1986)

przekazuję

treść

zapytania

Wykonawcy

dotyczącego

zapisów

w Ogłoszeniu o zamówieniu.
W przedmiotowym postępowaniu od jednego z Wykonawców wpłynęło pismo następującej
treści:
„W związku z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 19.11.2018 r. na usługi społeczne o wartości
poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) zwracamy się
z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia:

1. Ust. 2 OPZ
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie terminu usługi „wysyłkowe”.
Odpowiedź:
Jako usługi wysyłkowe Zamawiający rozumie usługi związane z przemieszczaniem
i doręczaniem przesyłek pocztowych do adresata (przesyłek przyjmowanych do realizacji
usługi). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określenie zakresu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.

2. Ust. 2 OPZ tiret 7
Wykonawca wnosi o wykreślenie tiretu siódmego „- inne nie wymienione w specyfikacji”.
Wykonawca może wycenić jedynie usługi wyszczególnione w formularzu cenowym.
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W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usług nie wyszczególnionych
w formularzu i nie objętych umową, Zamawiający zapłaci za nie w formie opłaty gotówkowej
i zgodnie z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu realizacji usługi.
Zasada ta będzie miała zastosowanie również w stosunku do usług dodatkowych
i komplementarnych do usług objętych zamówieniem, ale nie wyszczególnionych
w formularzu cenowym.
W związku z powyższym prosimy o wskazanie w formularzu cenowym wszystkich usług,
z których Zamawiający zamierza skorzystać.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tiretu 7 w ust. 2 Ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający w tabeli: „Szacunkowa ilość korespondencji lub usług przez cały rok
obowiązywania umowy tj. do 30.11.2019 r.” oraz w treści Formularza ofertowego ujął
rodzaje przesyłek (usług pocztowych) występujących u Zamawiającego w okresie ostatnich
12 miesięcy. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć innych rodzajów przesyłek (usług
pocztowych), które mogą wystąpić w okresie realizacji zamówienia w związku
z działalnością Zamawiającego.
Zamawiający zmienia brzmienie tiretu 7 w ust. 2 Ogłoszenia o zamówieniu:
 inne usługi powszechne. W przypadku realizowania innych usług powszechnych nie
ujętych w Formularzu ofertowym podstawą rozliczeń będą ceny zgodne z cennikiem
Wykonawcy obowiązującym w dniu realizacji danej usługi.
3. Ust. 2 OPZ tiret 8 oraz Załącznik nr 1 SOPZ ust. 1 oraz ust. 6 lit. a: W tytule
ogłoszenia Zamawiający wskazuje, że jest to zamówienie na „na świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania
oraz doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Gdańsku” natomiast w ust. 2 OPZ oraz Załączniku nr 1 ust. 1 w ostatnim tirecie informuje, że
przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie przesyłek do obydwu siedzib Zamawiającego
(Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, pok.
212 oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Oddział Zamiejscowy w Słupsku, ul. Jaracza
18A, 76-200 Słupsk) oraz odbiór nadawanych przesyłek z głównej siedziby Zamawiającego
w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.
W związku z powyższym Wykonawca informuje, że
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1) w definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie mieści się
doręczanie przesyłek – opłaconych przez nadawców i nadchodzących do Zamawiającego.
2) doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania,
a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek
nadanych za jego pośrednictwem.
3) usługa odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego nie mieści się w definicji usługi
pocztowej w związku z czym Wykonawca wnosi o uzupełnienie Załącznika nr 1 SOPZ ust. 2
o „regulamin świadczenia usługi odbioru przesyłek” Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający przez doręczanie przesyłek rozumie doręczanie przesyłek przyjmowanych do
realizacji usługi. Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie załącznika nr 1 – Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 2 o „regulamin świadczenia usługi odbioru przesyłek”
wykonawcy.
4. Ust. 9 Opis oceny oferty lit. a oraz Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy ust. 4.
Zamawiający umieścił w formularzu ofertowym usługi, do których Wykonawca świadczy
także usługi dodatkowe i komplementarne. Jeśli Zamawiający nie wskaże usług dodatkowych
albo komplementarnych, to Wykonawca na tym etapie nie będzie w stanie oszacować
„wszystkich kosztów” i wycenić usług, z których Zamawiający być może będzie zamierzał
skorzystać. Wykonawca mógłby do ceny jednostkowej usługi doliczyć wszystkie możliwe
opłaty za usługi dodatkowe i komplementarne, ale w takim wypadku opłaty jednostkowe
osiągną wbrew intencjom obu stron nienaturalne wysokości.
W związku z tym Wykonawca proponuje także uzupełnić wskazane fragmenty zamówienia
o następujący zapis: „Zamawiający oświadcza, że w przypadku usług dodatkowych
i komplementarnych do usług objętych zamówieniem, które nie zostały wskazane
w formularzu cenowym zastosowanie będą miały stawki cenowe wg Cennika Wykonawcy
obowiązującego w dniu realizacji usługi”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu we wskazanych
fragmentach zamówienia i w związku z tym:
 ust. 4 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie:
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Było:
4. Oświadczam, że ceny brutto podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie
koszty wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty za wyjątkiem:
a) Ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku
od towarów i usług (VAT), zmiana taka skutkować będzie zmianą cen
jednostkowych poszczególnych rodzajów przesyłek,
b) Zmiany cennika usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące
przepisy Prawa pocztowego.
Jest:
4. Oświadczam, że ceny brutto podane w niniejszym formularzu zawierają wszystkie
koszty wykonania zamówienia jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty za wyjątkiem:
a) Ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku
od towarów i usług (VAT), zmiana taka skutkować będzie zmianą cen
jednostkowych poszczególnych rodzajów przesyłek,
b) Zmiany cennika usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące
przepisy Prawa pocztowego,
c) usług dodatkowych i komplementarnych do usług objętych zamówieniem, które
nie zostały wskazane w Formularzu ofertowym. W tym wypadku zastosowanie
będą miały stawki cenowe wg Cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu
realizacji usługi.
5. Ust. 16 Istotne dla zamawiającego postanowienia pkt 1
Wykonawca prosi o uzupełnienie pkt 1 poprzez dodanie informacji, że rozliczenia będą
dokonywane na podstawie dokumentów oddawczych i nadawczych, z zastrzeżeniem jak
w pytaniu powyżej.
Ponadto Zamawiający powinien uzupełnić pkt 1 poprzez uwzględnienie usługi odbioru
przesyłek z siedziby Zamawiającego, jeżeli zamierza z tej usługi korzystać.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie pkt 1 ust. 16 Ogłoszenia w sposób
zaproponowany przez Wykonawcę.
W związku z powyższym pkt 1 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„W trakcie realizacji zamówienia rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą
dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów, wg cen jednostkowych
brutto określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Faktyczne ilości
realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych szacunkowych ilości. Rozliczenia będą
dokonywane na podstawie dokumentów oddawczych i nadawczych. W przypadku usług
dodatkowych i komplementarnych do usług objętych zamówieniem, które nie zostały
wskazane w formularzu cenowym zastosowanie będą miały stawki cenowe wg Cennika
Wykonawcy obowiązującego w dniu realizacji usługi.”
6. Ust. 16 Istotne dla zamawiającego postanowienia pkt 3
Wykonawca wyjaśnia, że przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowo”
wystawionej faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106e wymienia
niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku błędów lub braków w
fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą bądź notę
korygującą – zgodnie z art. 106k. Faktura korygująca/nota księgowa nie dokumentuje
odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego
w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej/noty księgowej jest zatem faktura
pierwotna. W związku z tym należy przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień
wystawienia faktury pierwotnej. Faktura korygująca/nota księgowa powinna bowiem oprócz
elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna.
Powyższe potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji.
W świetle powyższych uwag stwierdzić należy, że brak jest podstaw do wprowadzenia
pojęcia prawidłowości faktury, a ewentualny błąd bądź brak w jej treści nie może mieć
wpływu na umowny termin płatności.
Wnosimy zatem o wykreślenie wyrażenia „prawidłowo”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wyrażenia „prawidłowo”.
W związku z powyższym pkt 3 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:
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„Uiszczanie opłat będzie następowało z dołu w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury
VAT.”
7. Istotne dla zamawiającego postanowienia Ust. 16 pkt. 8
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: “Należności za nieujęte w formularzu
cenowym usługi dodatkowe/komplementarne dedykowane usługom objętym przedmiotem
zamówienia naliczane będą zgodnie z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu
przyjęcia usługi do realizacji”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 8 ust. 16.
W związku z powyższym pkt 8 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„Należności za nieujęte w formularzu cenowym usługi dodatkowe/komplementarne
dedykowane usługom objętym przedmiotem zamówienia naliczane będą zgodnie z cennikiem
Wykonawcy obowiązującym w dniu przyjęcia usługi do realizacji.”
8. Istotne dla zamawiającego postanowienia Ust. 16 pkt 12
Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie umowy z karą umowną i wnosi o wykreślenie
pkt. 12.
Odpowiedź:
Zamawiający biorąc pod uwagę potrzebę przestrzegania zasad celowego i oszczędnego
dokonywania wydatków oraz jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań nie
wyraża zgody na wykreślenie pkt 12 ust. 16, niemniej zmienia wysokość kary umownej z 5%
na 1%.
W związku z powyższym pkt 12 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
- w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto
określonego w formularzu ofertowym pomniejszonego o łączne wynagrodzenie brutto
należne za wykonaną bez zastrzeżeń część umowy.”
9. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 16
Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez
wyłonionego w postępowaniu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia
z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego i w konsekwencji
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uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca
w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym a innym operatorem (w tym operatorem
wyznaczonym)?
W ocenie składającego zapytanie, umowa o której mowa w art. 35 Prawa pocztowego jest
jedynym sposobem zapewnienia świadczenia usługi zgodnie z wymogami i potrzebami
Zamawiającego, przy pełnym zachowaniu warunków konkurencyjności postępowania
i jednoczesnego zapewnienia skutków, o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2
KPA, czy art. 165 § 2 KPC, art. 17 ustawy Prawo pocztowe.
Zgodnie z art. 35. Ust. 1 ustawy Prawo pocztowe operator pocztowy, który zawarł z nadawcą
umowę o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć
dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy
o współpracę zawieranej w formie pisemnej.
Istotna w przedmiotowej sprawie jest również regulacja ust. 2, zgodnie z którą w umowie
o współpracę operatorzy pocztowi określają w szczególności:
1) zakres współpracy;
2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane z realizacją
umowy;
3) zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesyłek pocztowych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia
przesyłek pocztowych w przypadkach, o których mowa w art. 36;
4) zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę
o świadczenie usługi pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych,
których dotyczy prawo zastawu;
5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaściwego
doręczenia do oddawczej skrzynki pocztowej;
6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych w umowie;
7) zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy.
W świetle powyższych regulacji stwierdzić należy, iż umowa zawarta pomiędzy operatorami
na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe może, a nawet powinna szczegółowo regulować
zasady współpracy między stronami, w tym precyzyjnie określać terminy wykonania przez
danego operatora pocztowego (w tym operatora wyznaczonego) czynności określonych
w umowie. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby w pisemnej umowie pomiędzy
operatorami terminy wykonania określonych usług były zbieżne z terminami przewidzianymi
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w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, czy art. 17 ustawy Prawo
pocztowe. Inaczej mówiąc operatorzy pocztowi mogą tak ukształtować warunki współpracy
(w tym zakresie zastosowanie znajduje zasada swobody umów) aby spełniać warunek
stawiany przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, np. poprzez ustalenie iż,
nadanie (w tym dalsze przekazanie przesyłki do doręczenia) musi nastąpić w terminie jej
przyjęcia od nadawcy, co pozwala na zachowanie skutków przewidzianych w przytoczonych
wyżej przepisach.
Zamawiający

nie

ogranicza

możliwości

korzystania

przy

realizacji

zamówienia

z podwykonawców, a taki charakter miałby operator pocztowy będący stroną umowy
zawartej z wykonawcą na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe. Ponadto takie
uregulowanie stosunków pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami, zapewnia spełnianie
innych wymogów Zamawiającego, w tym w szczególności wymóg konieczności realizacji
zamówienia zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i aktami wykonawczymi. Przyjęcie innego
trybu np. świadczenie usług w charakterze pośrednika („posłańca” przekazującego przesyłki
od zamawiającego do innego operatora) powoduje, iż w świetle przepisów ustawy Prawo
pocztowe Zamawiający nie jest stroną dla końcowego operatora pocztowego realizującego
usługę doręczenia przesyłki, co pozbawia go faktycznej możliwości dochodzenia
odszkodowań czy składania reklamacji w przypadku jej nienależytego wykonania albo
choćby dochodzenia właściwego dokonywania i rozliczania tzw. zwrotów, za które (w
przypadku operatora wyznaczonego) Zamawiający będzie uiszczał opłatę gotówką jako
usługę świadczoną poza umową o zamówienie publiczne.
Czy Zamawiający zamierza pozostawić ust. 16 SOPZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie ust. 16 SOPZ, który otrzymuje następujące
brzmienie:
„Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług związanych z nadawaniem przesyłek
w trybie KPA i KPC przez podwykonawcę.”
10. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 17:
Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem: „Przesyłki te mogą być ewentualnie oznaczone
w określony sposób”.
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Odpowiedź:
W przypadku przesyłek wymagających nadanie u operatora wyznaczonego przesyłki te będą
oznaczane w sposób uzgodniony przez Zamawiającego i operatora wyznaczonego.
11. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 22:
Czy Zamawiający ma na myśli pocztową książkę nadawczą (dla przesyłek rejestrowanych)
i czy wyraża zgodę na stosowanie wzoru książki uzgodnionego z Wykonawcą?
Odpowiedź:
Zamawiający poprzez zestawienia ilościowe rozumie pocztową książkę nadawcza dla
przesyłek rejestrowanych i wyraża zgodę na stosowanie wzoru książki uzgodnionego
z Wykonawcą.
12. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 24:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przygotowywanie zestawienia nadanych przesyłek
nierejestrowanych według wzoru wymaganego przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający wyrażą zgodę na przygotowywanie zestawienia nadanych przesyłek
nierejestrowanych według wzoru wymaganego przez Wykonawcę.
13. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 29:
Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany do organizacji sieci placówek
pocztowych oraz ustalania czasu ich pracy zgodnie z ustawą Prawo pocztowe oraz zgodnie
z Rozporządzeniem MAiC z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wykonawca nie wyraża zgody na
wyznaczanie przez Zamawiającego godzin pracy placówek pocztowych i nie gwarantuje
usytuowania placówki w określonej odległości od siedziby Zamawiającego. Warunki
współpracy wykraczające poza zakres wyznaczony przepisami prawa powszechnie
obowiązującego mogą być uzgodnione w wyniku negocjacji po wyłonieniu Wykonawcy
w drodze postępowania. Prosimy o odpowiednią modyfikację ust. 29.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 SOPZ ust. 29 w następujący sposób:
„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał sieć placówek pocztowych wraz
z ustalonym czasem ich pracy zgodnie z ustawą Prawo pocztowe oraz zgodnie
z Rozporządzeniem MAiC z dnia 29 kwietnia 2013 r.”
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15. Załącznik nr 5 Klauzula Informacyjna
Wykonawca wnosi o zastosowanie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych
w umowie obowiązujących u Wykonawcy:
Załącznik OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA ART.
13 RODO
Informujemy, że legalność przetwarzania danych przez (nazwa Wykonawcy) jest zapewniona
poprzez wypełnienie dyspozycji art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych - przetwarzanie danych jest niezbędne dla zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (w związku z ustawą
Prawo Pocztowe), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze (w związku z ustawą
Prawo Pocztowe).
1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest: (nazwa
i adres Wykonawcy).
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych (nazwa i adres e-mail
Wykonawcy).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej
i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa
trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych
dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule
umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
adresem: https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części
Online Services Terms (OST).
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5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z (nazwa
Wykonawcy) na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie ochrony danych osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy Klauzuli informacyjnej
Wykonawcy. Na Zamawiającym jako administratorze danych osobowych ciążą obowiązki
związane z zapewnieniem Wykonawcy co do właściwej ochrony danych osobowych.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega wprowadzenie do umowy poniższych zapisów:
„Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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)”.
Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami zmienia treść Formularza ofertowego
będącego załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Wprowadzone zmiany wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego stanowią integralną część
Ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający informuje iż w związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża termin
składania ofert do dnia 28.11.2018 r. do godz.: 11:00 dla zapewnienia Wykonawcom
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
Dyrektor Urzędu
Joanna Witkowska
Załącznik:
1. Wzór załącznika nr 2 – „Formularz ofertowy” po zmianach z dnia 26.11.2018r.
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