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Dział zamówień publicznych                                                          Gdańsk, 11.01.2022r. 
 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w 

sieci stacjonarnej na rzecz Politechniki Gdańskiej ZZ/2/055/D/22 

 

 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do ogłoszenia o zamówieniu, na które Zamawiający 

udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

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? 

 

Odpowiedź 1: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację zapisu § 6, ust. 7 Umowy wskazującego, że: 

/„//Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, gdy zastrzeżona kara umowna jest niższa niż wysokość 

poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wysokości 

poniesionej szkody/.” - Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja daje Zamawiającemu 

nieograniczone uprawnienie 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. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy? 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający informuje, iż maksymalna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami jest 

ograniczona do wartości umowy w  par. 6 ust. 8 umowy. 

 

Pytanie 3: 

Wykonawca mając na uwadze okoliczność, że określenie maksymalnej wysokości kar umownych daje 

możliwość oceny ryzyka związanego z realizacją umowy zwraca się z pytaniem czy Zamawiający 

dokona modyfikacji treści postanowień § 6, ust.8 Umowy „/Łączna wysokość odszkodowania wraz z 

naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy.” -/Wykonawca zwraca się o 

obniżenie wskazanej wysokości sumy kar umownych z 100 % wynagrodzenia na 30 %. 

wynagrodzenia. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazane ograniczenie  kar umownych jest relatywnie 
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wysokie. Funkcja kary służy należytemu wykonaniu umowy, jednak nie powinna być nadmiernym i 

nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy z tego względu ograniczenie wysokości kar umownych 

wydaje się zasadne jednak maksymalna kwota ograniczenia powinna być niższa. W tej sytuacji 

Wykonawca  zwraca się o ograniczenie całkowitej wysokości kar umownych do wysokości 30 % 

wartości Umowy brutto. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy? 

 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie zmienia zapis w § 6 ust. 8 Wzoru umowy, który otrzymuje 

brzmienie: 

8. Łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości 

umowy a łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy określonej 

w § 5 ust.1 umowy. 

 

Pytanie 4: 

Uwaga dot. § 2,ust 7, pkt f - czy wymóg dostarczania szczegółowego wykazu realizowanych usług 

telekomunikacyjnych w formie bilingu, dotyczy bilingu z każdego numeru MSN/DDI, czy z całego 

dostępu ISDN BRA)? 

 

Odpowiedź 4 

Wymóg dostarczania szczegółowego wykazu realizowanych usług telekomunikacyjnych w formie 

bilingu, dotyczy bilingu z każdego numeru MSN/DDI, przypisanych do danego dostępu ISDN/BRA. 

 

Pytanie 5: 

Wykonawca wnosi aby do umowy dodać postanowieni o tzw. udostępnieniu danych osobowych 

personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie, a w 

wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Poniżej 

propozycja zapisów, które mogą zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji 

pomiędzy Stronami: „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. 
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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 zmianę zapisu umowy? 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie dodaje zapis w par. 8 Wzoru umowy o treści: 

Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, 

w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i 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. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie 

sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) ww. rozporządzenia  obowiązek informacyjny, 

o którym mowa  w art. 14 ww. rozporządzenia  nie ma zastosowania.. 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania ofert.   

 

W pkt 11.b) ogłoszenia o zamówieniu zmienia się zapis: 

Jest: 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: ewakield@pg.edu.pl do dnia 12.01.2022r. 

 

Powinno być: 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: ewakield@pg.edu.pl do dnia 13.01.2022r. 

 

 

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany stanowią  integralną część ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

                              mgr inż.  Mariusz Miler 

                                                                                      Kanclerz Politechniki Gdańskiej      

      …………………….....................................  
(podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 
  

 

http://www.______________________(wersja/
http://www.__________/
mailto:ewakield@pg.edu.pl
mailto:ewakield@pg.edu.pl

