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INFORMACJA NR 5. ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ. 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 286 ust. 1 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
i zmianami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Pytanie 1. Załącznik numer 6 do SIWZ. 
Załącznik numer 6 do SIWZ zawiera wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, który Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą. 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że ten wykaz osób ma na celu jedynie potwierdzenie, że 
Wykonawca posiada kwalifikacje, zdolności i zasoby do wykonania Umowy, co jednak nie wyklucza 
udziału w realizacji Umowy także innych osób po stronie Wykonawcy, a w szczególności, że nie jest 
konieczne, aby poszczególne prace objęte Umową były realizowane przez osoby wskazane przez 
Wykonawcę w wykazie osób stanowiącym załącznik numer 6 do SIWZ. 
Odpowiedź 1. Zamawiający potwierdza, że załącznik numer 6 do SIWZ ma na celu 
potwierdzenie kwalifikacji zasobów Wykonawcy i nie wyklucza w realizacji umowy także innych osób 
po stronie Wykonawcy, niewskazanych w wykazie. 

Pytania do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Pytanie 2. Punkt 2 OPZ 
W punkcie 2 OPZ przedstawiona została procedura składania Zleceń na poszczególne prace. 
Procedura ta nie odnosi się jednak do sytuacji odmowy przyjęcia Zlecenia przez Wykonawcę. Biorąc 
to pod uwagę Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
uzupełnienia punktu 2 OPZ o dodatkowy podpunkt w następującym brzmieniu: 
„Wykonawca w uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji niektórych ze 
Zleceń od Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku braku zasobów lub możliwości 
zrealizowania danego Zlecenia lub braku porozumienia Stron co do warunków realizacji danego 
Zlecenia. Wykonawca zobowiązuje się nie odmawiać realizacji Zleceń bez uzasadnionych powodów.” 
Odpowiedź 2. Zamawiający uzupełnia treść w pkt 2 OPZ zgodnie z zapisami zaznaczonymi 
kolorem zielonym (zmieniony OPZ w załączeniu). 
 
Pytanie 3. Punkt 2.3 OPZ 
Zgodnie z punktem 2.3 OPZ w odpowiedzi na Formularz Zamówienia Wykonawca w terminie 10 dni 
roboczych przedstawi wycenę pracochłonności Zlecenia. 
Szczegółowa wycena w tak krótkim terminie nie jest możliwa. Czy zamawiający wyraża zgodę na 
następującą zmianę terminów na dokonanie wyceny: 



„W odpowiedzi na Formularz Zamówienia Wykonawca w terminie 10 dni roboczych przedstawi 
Zamawiającemu informację co do szacowanej pracochłonności Zlecenia określając szacowaną 
pracochłonności jako: do 5 osobodni, do 20 osobodni, do 50 osobodni lub powyżej 50 osobodni. 
Następnie w terminie 20 dni roboczych (dla prac o szacowanej pracochłonności do 5 osobodni oraz 
do 20 osobodni) lub w terminie 40 dni roboczych (dla prac o szacowanej pracochłonności do 50 
osobodni oraz powyżej 50 osobodni) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę 
pracochłonności Zlecenia poprzez określenie liczby roboczogodzin potrzebnych do jego realizacji (z 
uwzględnieniem analizy, projektu, wykonania, szkoleń, asysty oraz opieki), szacunkowy termin i 
harmonogram realizacji Zlecenia.” 
Odpowiedź 3. Zamawiający zmienia treść w pkt 2.3 OPZ zgodnie z zapisami zaznaczonymi 
kolorem zielonym (zmieniony OPZ w załączeniu). 
 
Pytanie 4. Punkt 4.4 OPZ 
Zgodnie ze zdaniem drugim punktu 4.4 OPZ, w przypadku stwierdzenia wad istotnych Wykonawca 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokona koniecznych poprawek i ponownie przedstawi 
Zamawiającemu wykonane Usługi do odbioru w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń. Wymóg ten nie 
przewiduje jednak minimalnego terminu jaki Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy do 
wykonania tych poprawek.  
Biorąc to pod uwagę, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany drugiego zdania w punkcie 4.4 OPZ w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„W takim przypadku Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 14 
dni, dokona koniecznych poprawek i ponownie przedstawi Zamawiającemu wykonane Usługi do 
odbioru w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń.” 
Odpowiedź 4. Zamawiający zmienia treść w pkt 4.4 OPZ zgodnie z zapisami zaznaczonymi 
kolorem zielonym (zmieniony OPZ w załączeniu). 
 

Pytania do Umowy – Załącznik numer 9 do SWZ 

Pytanie 5. § 1 ust. 1) Umowy 
W § 1 ust. 1) Umowy zawarta została definicja Dokumentacji Systemu, która zakłada, że 
szczegółowy opis funkcjonalny Systemu udostępniany będzie Zamawiającemu z każdą modyfikacją 
lub zmianą rozwojową. W ocenie Wykonawcy taki zapis jest nieuzasadniony. W określonych 
sytuacjach dostarczenie dodatkowej Dokumentacji może być nieuzasadnione i niepotrzebne, a 
generować będzie istotne koszty i pracochłonność. Z tego też względu fakt wykonania określonej 
dokumentacji powinien wynikać z uzgodnień stron przy zawieraniu konkretnego zlecenia. 
Biorąc to pod uwagę, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany § 1 ust. 1) Umowy w taki sposób, aby definicji Dokumentacji Systemu nadać następujące 
brzmienie: 
„Dokumentacja Systemu – dokumentacja, której zakres został uzgodniony w Zleceniu, która może 
obejmować opis funkcjonalny systemu wraz z opisem zastosowanych parametrów (o ile taka 
parametryzacja została przeprowadzona).” 
Odpowiedź 5. Zamawiający zmienia treść w § 1 ust. 1) Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z 
zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 6. § 1 ust. 1) Umowy 
Definicja godziny roboczych przewiduje, że są to godziny od 7.30 do 15.30 w każdym Dniu 
Roboczym. Z doświadczenia Wykonawcy standardowo w praktyce przyjmuje się, że godziny robocze 
obejmują godziny od 8.00 do 16.00 w każdym Dniu Roboczym.  
Biorąc to pod uwagę, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany § 1 ust. 1) Umowy w taki sposób, aby definicji Godziny Roboczej nadać następujące 
brzmienie: 
„Godziny robocze – godziny od 8.00 do 16.00 w każdym Dniu Roboczym.” 



Odpowiedź 6. Zamawiający zmienia treść w § 1 ust. 1) Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z 
zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 7. § 1 ust. 1) Umowy 
W definicji zwłoki, przewidziano, że jest to opóźnienie wywołane przyczynami, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność. W ocenie Wykonawcy definicja ta została sformułowana niepoprawnie, 
gdyż konstrukcyjnie wyklucza możliwość zaistnienia zwłoki po stronie Zamawiającego i przypisuje ją 
wyłącznie jednej stronie umowy. 
Biorąc to pod uwagę, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany § 1 ust. 1) Umowy w taki sposób, aby definicji Zwłoki nadać następujące brzmienie: 
„Zwłoka – opóźnienie w dokonaniu określonej czynności faktycznej wywołane przyczynami, za które 
strona zobowiązana do wykonania tej czynności ponosi odpowiedzialność.” 
Odpowiedź 7. Zamawiający zmienia treść w § 1 ust. 1) Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z 
zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 8. § 6 ust. 3) Umowy 
Zgodnie z § 6 ust. 3) Umowy, datą należytego wykonania danego zlecenia prac jest data odbioru 
prac bez uwag. 
W tym zakresie wyjaśnić jednak trzeba, że przewidziana w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
procedura odbioru zakłada określony czas, leżący po stronie Zamawiającego, na dokonanie odbioru, 
w trakcie którego to czasu Wykonawca nie wykonuje już żadnych prac objętych zleceniem. Czas 
dokonywania zatem odbioru przez Zamawiającego nie powinien być traktowany jako czas 
wykonywania zlecenia przez Wykonawcę. 
Dodatkowo zgodnie z punktem 4.3 OPZ, odbiór uważa się za dokonany także jeżeli Zamawiający 
rozpoczął korzystanie produkcyjne z Usług będących przedmiotem Zlecenia. W końcu w myśl 
punktu 4.4 OPZ, możliwy jest również odbiór z uwagami, jeżeli przedmiot odbioru dotknięty jest 
wadami nieistotnymi. 
Biorąc to pod uwagę, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany § 6 ust. 3) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„Datą należytego wykonania danego zlecenia prac jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru, pod warunkiem, że następnie prace te zostaną odebrane przez Zamawiającego w 
procedurze, o której mowa w „OPZ” zawartym w załączniku nr 1.” 
Odpowiedź 8. Zamawiający zmienia treść w § 6 ust. 3) Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z 
zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 9. § 8 ust. 1) Umowy 
W § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiający przewidział prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w 
przypadkach określonych w § 8, przy zachowaniu prawa odstąpienia wynikającego z przepisów 
obowiązującego prawa. 
W tym zakresie Wykonawca zwraca uwagę, że instytucja odstąpienia jest charakterystyczna dla 
Zleceń, które wykonywane będą w ramach Umowy, a nie dla samej Umowy, która ma charakter 
umowy ramowej i dla której w każdym wypadku rozwiązanie wywierać powinno skutek na 
przyszłość. Mając to na uwadze w ocenie Wykonawcy w Umowie należałoby rozróżnić prawo 
wypowiedzenia Umowy i prawo odstąpienia, które powinno być przyporządkowane do 
poszczególnych Zleceń. 
Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że stosowanie artykułu 635 kodeksu cywilnego do Zleceń bez 
jego modyfikacji jest nieodpowiednie do realiów wykonywanych prac. Artykuł 635 k.c. dopuszcza 
bowiem odstąpienie w sytuacji niezawinionego opóźnienia w rozpoczęciu prac, a zatem jeszcze 
przed nadejściem terminu końcowego. W tym względzie wyjaśnić natomiast trzeba, że takie 
ukształtowanie instytucji odstąpienia w artykule 635 k.c. wynika z założenia zwrotu przez obie 
strony spełnionych sobie świadczeń. W przypadku natomiast prac programistycznych nie jest 
możliwy zwrot świadczenia spełnionego przez Wykonawcę, co prowadzi do sytuacji, w której 



odstąpienie skutkuje obowiązkiem zwrotu świadczenia wyłącznie przez jedną stronę stosunku 
zobowiązaniowego. To powoduje, że instytucja odstąpienia w przypadku umów dotyczących prac 
programistycznych powinna być obarczona większym rygoryzmem i dotyczyć sytuacji zawinionych 
przez Wykonawcę. Dlatego też w ocenie Wykonawcy konieczna jest w Umowie modyfikacja artykułu 
635 k.c. 
Biorąc to pod uwagę, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany § 8 ust. 1) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą ze Stron zobowiązań umownych, 
w tym niewykonanie usług programistycznych i parametryzacyjnych, obejmujących opracowywanie  
i udostępnianie poprawek, aktualizacji i modyfikacji funkcjonalności Oprogramowania oraz całego 
Systemu, pomimo pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia postanowień umownych z 
zakreśleniem co najmniej 14-dniowego terminu. Jednocześnie Strony postanawiają, że oprócz 
przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym (z zastrzeżeniem modyfikacji przewidzianych w 
niniejszej Umowie) i art. 456 uPzp, Stronom przysługuje praw odstąpienia od poszczególnych 
Zleceń w sytuacjach przewidzianych poniżej.” 
Odpowiedź 9. Zamawiający nie zmienia treści w § 8 ust. 1) Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) w 
proponowanym zakresie. Paragraf ten dotyczy tylko instytucji odstąpienia od umowy a nie jej 
wypowiedzenia. Zamawiający przewidział możliwość odstąpienia od umowy stron na zasadach 
wynikających z KC a opisał w umowie prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy w 
przypadkach tam wymienionych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług programistycznych i 
przewidział w umowie odstąpienie od umowy lub jej części. Wprowadzanie do tego paragrafu 
rozróżnienia umowy co do której nie można odstąpić oraz Zleceń od których można odstąpić 
powoduje, że Zamawiający nie mógłby odstąpić od zawartej umowy tylko od zlecenia. Proponowany 
zapis ust.1. zrównuje w odpowiedzialności za niewykonanie przedmiotu umowy Zamawiającego i 
Wykonawcę jest nieporozumieniem. 

 
Pytanie 10. § 8 ust. 2) Umowy 
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany § 8 ust. 2) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„Zamawiający może odstąpić od Zlecenia lub jego części: 
a) w przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 30 dni w zakończeniu Zlecenia, po 

bezskutecznym wezwaniu do dokończenia Zlecenia i wyznaczeniu na piśmie dodatkowego 
terminu 14 dni na jego dokończenie; 

b) w terminie 10 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym 
wezwaniu do usunięcia przez Wykonawcę naruszeń (przy czym wyznaczony termin na usunięcie 
naruszeń nie może być krótszy niż 10 dni roboczych), jeżeli: 
 Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie kontynuuje świadczenia usług będących 

przedmiotem Zlecenia przez okres co najmniej 15 dni roboczych od dnia ustalonego w  
harmonogramie; 

 Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Zlecenia przez okres co najmniej 5 
dni roboczych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.” 

W tym zakresie wyjaśnić trzeba, że w § 8 ust. 2 lit. a) Umowy, Zamawiający przewidział prawo 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na wypadek złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku 
o ogłoszenie upadłości. Z uwagi na nieważność tego postanowienia w oparciu o treść artykułu 83 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego punktu Umowy. Jednocześnie Wykonawca 
wskazuje, że samo zainicjowanie procedury likwidacyjnej czy restrukturyzacyjnej, nie przesądza 
braku możliwości realizacji Umowy przez Wykonawcę. Dopiero natomiast nieprawidłowe 
wykonywanie Umowy powinno skutkować odstąpieniem od Zlecenia, w szczególności biorąc pod 
uwagę brak możliwości odzyskania przez Wykonawcę spełnionego świadczenia. 



W odniesieniu natomiast do ostatniego podpunktu litery b), Wykonawca wskazuje, że wskazane tam 
sytuacje powinny skutkować raczej wypowiedzeniem Umowy. W odniesieniu natomiast to 
poszczególnych Zleceń sytuacje te objęte są artykułem 636 kodeksu cywilnego. 
Odpowiedź 10. Zdaniem Zamawiającego propozycja zmiany zapisu par. 8 ust.2. powinna 
dotyczyć umowy lub jej części, a nie poszczególnych zleceń. Zamawiający wyraża zgodę na zapis: 
„Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części: 
a) w przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 30 dni w zakończeniu Zlecenia, po 

bezskutecznym wezwaniu do dokończenia Zlecenia i wyznaczeniu na piśmie dodatkowego 
terminu 14 dni na jego dokończenie; 

b) w terminie 10 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym 
wezwaniu do usunięcia przez Wykonawcę naruszeń (przy czym wyznaczony termin na usunięcie 
naruszeń nie może być krótszy niż 10 dni roboczych), jeżeli: 
- Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie kontynuuje świadczenia usług będących 
przedmiotem Zlecenia przez okres co najmniej 15 dni roboczych od dnia ustalonego w  
harmonogramie; 
- Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Zlecenia przez okres co najmniej 5 dni 
roboczych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.” 

Zamawiający zmienia treść w § 8 ust. 2) Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z zapisami 
zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 11. § 8 Umowy 
§ 8 Umowy nie przewiduje w ogóle uprawnienia Wykonawcy do odstąpienia od Zlecenia na wypadek 
naruszeń po stronie Zamawiającego. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość uzupełnienia § 8 Umowy 
o następujący zapis: 
„Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Zlecenia w przypadku opóźnienia Zamawiającego 
w zapłacie, wynoszącego co najmniej 14 dni kalendarzowych, pod warunkiem wcześniejszego 
wezwania Zamawiającego do zapłaty w formie pisemnej (przy czym wyznaczony w wezwaniu 
termin do zapłaty nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych). Prawo odstąpienia wskazane w 
niniejszym ustępie może być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstaw do 
odstąpienia. Do odstąpienia od Zlecenia przez Wykonawcę postanowienia § 8 ust. 3) i 4) Umowy 
stosuje się odpowiednio.” 
Odpowiedź 11. Zamawiający nie uwzględnia proponowanego zapisu o odstąpieniu od Zlecenia. 
W ustępie 1. Ustalono prawo stron do odstąpienia od umowy wynikającej z przepisów KC. 
Reasumując w zakresie zapisów § 8 umowy. 
Co do zasady umowy w sprawie zamówienia publicznego są trwałe. Bardzo kontrowersyjną kwestią 
jest np. dopuszczalność rozwiązania umowy na podstawie zgodnego porozumienia stron – 
przyjmuje się, że jest to co do zasady niedopuszczalne. 
„PZP zawiera wyraźny zakaz zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa katalog okoliczności, które mogą stanowić 
wyjątek od tej zasady. W związku z tym za zasadne należy uznać stanowisko, że skoro przepis 
wyraźnie zakazuje swobodnej zmiany umowy o zamówienia publiczne, to tym bardziej nie wolno jej 
swobodnie rozwiązywać. Nie można bowiem pomijać, że umowa o udzielenie zamówienia 
publicznego jest zawierana w wyniku przeprowadzenia procedur określonych w ustawie PZP i 
wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie warunków przewidzianych przez Zamawiającego, do 
których zainteresowani udziałem w postępowaniu wykonawcy muszą się dostosować. W związku z 
tym istotne jest, aby zakres zobowiązań, które wykonawca na siebie przyjmuje, oraz zakres 
obowiązków zamawiającego, był wiążący”. 

Jednakże ustawodawca przewiduje, że w pewnych sytuacjach może dojść do 
przedwczesnego „zakończenia współpracy” pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w związku z 
realizacją zamówienia. Może się tak zdarzyć przede wszystkim w przypadku odstąpienia od umowy 



przez zamawiającego, co jest możliwe na zasadach określonych w art. 456 PZP. Zgodnie z tym 
przepisem zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 
przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonaną część 
umowy. 

Odstąpienie od umowy jest również możliwe, jeżeli strony zastrzegą w umowie prawidłowo 
umowne prawo odstąpienia lub spełnione zostaną inne okoliczności wynikające z KC. Z przepisów 
PZP nie wynika prawo odstąpienia od umowy przez wykonawcę, a zatem ewentualne podstawy 
odstąpienia od umowy przez wykonawcę powinny wynikać z treści umowy lub przepisów KC. 

Zamawiający przywołał możliwość skorzystania w tym zakresie z przepisów KC dla Stron, a 
ponad to dla Zamawiającego, bo takie miał uprawnienie zgodnie z ustawą PZP. 

 
Pytanie 12. § 10 ust. 2) lit. c) Umowy 
W § 10 ust. 2 lit. c) Umowy przewidziano, że w przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiającemu 
należna będzie kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 
§ 6 ust. 1. W tym zakresie wskazać jednak ponownie należy, że odstąpienie powinno dotyczyć 
jedynie poszczególnych zleceń, a nie całej umowy, która ma charakter umowy ramowej. To też 
powoduje, że wskazana kara umowna powinna odnosić się do wynagrodzenia za wykonanie danego 
zlecenia, a nie do wynagrodzenia za wykonanie całej umowy. W przeciwnym bowiem przypadku 
kara umowna za odstąpienie od danego zlecenia może przewyższyć wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy za to zlecenie. 

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany § 10 ust. 2) lit. c) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Zlecenia z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, kara umowna wynosi 10% wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji 
Zlecenia, którego odstąpienie dotyczy;” 
Odpowiedź 12. Zamawiający nie zmienia zapisów na temat kar umownych w świetle 
powyższych wyjaśnień. 

 
Pytanie 13. § 10 ust. 3) Umowy 
W § 10 ust. 3) Umowy przewidziana została kara umowna za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom, przy czym określona została ona w odniesieniu do 
wynagrodzenia za realizację całej Umowy, a nie konkretnego Zlecenia, którego dotyczy naruszenie. 
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany § 10 ust. 3) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający naliczy kary 
umowne za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 14 ust. 9 w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia brutto za realizację danego Zlecenia, którego dotyczy naruszenie, za każdy dzień 
braku lub nieterminowej zapłaty.” 
Odpowiedź 13. Zamawiający nie zmienia zapisów na temat kar umownych. Wysokość kar 
umownych zależy od ustaleń stron. Zdaniem Zamawiającego 0,1% od wartości umowy nie jest 
wygórowaną karą. 
 
Pytanie 14. § 10 ust. 9) Umowy 
W § 10 ust. 9) Umowy przewidziano prawo Wykonawcy do naliczenia kary umownej w przypadku 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający. W rzeczywistości natomiast zapis ten powinien obejmować przypadek odstąpienia od 
Zlecenia w sytuacji zarówno odstąpienia od Zlecenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które 



Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jak i odstąpienia od Zlecenia przez Wykonawcę w 
sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany § 10 ust. 9) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego od Zlecenia z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jak 
również w przypadku odstąpienia od Zlecenia przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W takim przypadku wysokość kary umownej wynosi 10% 
wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji Zlecenia, którego odstąpienie dotyczy.” 
Odpowiedź 14. Zamawiający podtrzymuje stanowisko, że odstąpienie od umowy lub jej części 
nie powinno zostać zmienione na odstąpienie od zlecenia, bo w takim wypadku nie będzie 
możliwości odstąpienia od umowy. 
 
Pytanie 15. § 10 ust. 10) Umowy 
§ 10 ust. 10) Umowy przewiduje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym prawo to zostało zastrzeżone wyłącznie na 
korzyść Zamawiającego. 
W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany § 10 ust. 9) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„W sytuacji, gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody, każda ze 
Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości 
poniesionej szkody.” 
Odpowiedź 15. Zamawiający zmienia treść w § 10 ust. 10) Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie 
z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 
 
Pytanie 16. § 10 ust. 12) Umowy 
W § 10 ust. 12) Umowy przewidziano ograniczenie wysokości kar umownych do kwoty 20% 
wartości Umowy. W rzeczywistości natomiast takie ograniczenie może doprowadzić do sytuacji, w 
której naliczona kara umowna będzie wielokrotnie przekraczać wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji danego Zlecenia. 
W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany § 10 ust. 12) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% 
wartości umowy, określonej w § 6 ust. 1, przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych 
dotyczących jednego Zlecenia wynosi 20% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji tego 
Zlecenia.” 
Odpowiedź 16. Zamawiający nie zmienia treści w § 10 ust. 12) Umowy. W art. 436 pkt 3) 
ustawy PZP określa obowiązek zawarcia w umowie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, 
których mogą dochodzić strony i Zamawiający obowiązek ten określił jednoznacznie. 

 
Pytanie 17. § 10 Umowy 
W § 10 Umowy nie zostało przewidziane kwotowe ani procentowe ograniczenie łącznej 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 
W tym zakresie Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z przyjętymi zasadami korporacyjnymi nie jest 
uprawniony do zawarcia Umowy nieprzewidującej maksymalnego limitu odpowiedzialności. 
Jednocześnie ustalenie takiego limitu odpowiedzialności jest standardową powszechną praktyką na 
rynku usług informatycznych. 
W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
uzupełnienia § 10 Umowy o następujący zapis: 
„Maksymalna łączna odpowiedzialność Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy jest 
ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 
Umowy, przy czym maksymalna łączna odpowiedzialność Wykonawcy w związku z realizacją 



danego Zlecenia jest ograniczona do 100% kwoty wynagrodzenia brutto za realizację tego 
Zlecenia.”  
Odpowiedź 17. Zamawiający uzupełnia treść w § 10 Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z 
zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 18. § 10 Umowy 
W projekcie Umowy przewidziana została gwarancja Wykonawcy na wykonane usługi. Jednocześnie 
Umowa nie przewiduje jednak wyłączenia rękojmi ustawowej za wady. 
Z uwagi na fakt, że zapisy kodeksowe dotyczące rękojmi za wady zawierają szereg zapisów, których 
charakter jest nieadekwatny do rezultatów usług informatycznych, a jednocześnie Umowa 
przewiduje gwarancję jakości, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość uzupełnienia § 10 Umowy o następujący zapis: 
„Z uwagi na gwarancję udzieloną w § 12 Umowy, Strony niniejszym wyłączają wszelkie gwarancje 
ustawowe Wykonawcy, w tym w szczególności w zakresie ustawowej rękojmi za wady.” 
Odpowiedź 18. Zamawiający uzupełnia treść w § 10 Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z 
zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 19. § 12 ustęp 1 Umowy 
W projekcie Umowy przewidziana została gwarancja na poszczególne Funkcjonalności wykonane w 
ramach Umowy na okres 24 miesięcy liczonych od momentu odbioru. Tak długi okres gwarancji jest 
bardzo nietypowy dla umów o świadczenie usług IT i w zasadzie powoduje koniczność wliczenia w 
koszty umowy 24 miesięcznego okresu utrzymania wykonanych funkcjonalności. Gwarancja na 
wykonane prace programistyczne i parametryzacyjne nie powinna przekraczać 3 miesięcy, gdyż to 
jest czas, który pozwana na stwierdzenie ewentualnych błędów wykonanych prac po dokonanym 
odbiorze. 
W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany pierwszego zdania § 12 ust. 1) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące 
brzmienie: 
Wykonawca udziela gwarancji na poszczególne Funkcjonalności wykonane w ramach Umowy na 
okres 3 miesięcy liczonych od momentu odbioru.” 
Odpowiedź 19. Zamawiający zmienia treść w § 12 ustęp 1 Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie 
z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 20. § 12 Umowy 
W § 12 Umowy przewidziano obowiązki gwarancyjne Wykonawcy dotyczące usuwania zgłoszonych 
wad Funkcjonalności. W tym zakresie natomiast Umowa nie przewiduje procedury oceny 
prawidłowości dostarczonych przez Wykonawcę rozwiązań. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość uzupełnienia § 12 Umowy o dodatkowy zapis w następującym brzmieniu: 
„Po otrzymaniu rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić test 
zaproponowanego rozwiązania i poinformować w dowolnej formie Wykonawcę o pozytywnym jego 
zakończeniu. W przeciwnym przypadku Zamawiający zobowiązany jest zgłosić w formie 
elektronicznej (lub pisemnej) zastrzeżenia do sposobu realizacji danego zgłoszenia. W przypadku 
braku uwag do dostarczonego rozwiązania w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostarczenia 
Rozwiązania Docelowego zgłoszenie uznaje się za zamknięte, a naprawę za wykonaną i przyjętą bez 
zastrzeżeń.” 
Odpowiedź 20. Zamawiający uzupełnia treść w § 12 Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z 
zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 21. § 13 ust. 6) Umowy 
W § 13 ust. 6) Umowy przewidziano prawo Zamawiającego do pobrania kodów źródłowych 
Funkcjonalności, zdeponowanych u notariusza. W żadnym jednak miejscu Umowy nie przewidziano 
obowiązku Wykonawcy dokonania takiego zdeponowania kodów źródłowych, ani warunków, na 



jakich te kody źródłowe mają być zdeponowane – czasu trwania depozytu, kosztów depozytu itd. 
Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że zgodnie z regułami korporacyjnymi oraz z uwagi na 
konieczność ochrony kluczowej wartości przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca nie przewiduje 
deponowania kodów źródłowych do opracowywanych rozwiązań informatycznych. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość wykreślenia postanowienia § 13 ust. 6) Umowy. 
Odpowiedź 21. Zamawiający wykreśla treść w § 13 ust. 6) Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) 

Pytania do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Pytanie 22. § 3 ust. 7) Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
W § 3 ust. 7) Umowy przewidziano, że podmiot przetwarzający jest zobowiązany do 
poinformowania administratora o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 30 
godzin od powzięcia takiej informacji. 
W tym zakresie wyjaśnić trzeba, że artykuł 33 ust. 1 RODO przewiduje dla administratora wymóg 
poinformowania organu nadzorczego o przypadku naruszenia bez zbędnej zwłoki, w miarę 
możliwości nie później niż w terminie 72 godzin. Jednocześnie art. 33 ust. 2 RODO wskazuje, że 
podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, 
nie wskazując tutaj żadnych konkretnych ograniczeń czasowych. 
Mając to na uwadze, wyjaśnić trzeba, że termin, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO zaczyna 
biec dla administratora od dnia powzięcia informacji, a więc od przekazania zgłoszenia przez 
podmiot przetwarzający. Jednocześnie bezzasadne jest przeznaczenie podmiotowi 
przetwarzającemu krótszego czasu na przekazanie zgłoszenia niż czas będący w dyspozycji 
administratora. W praktyce bowiem to podmiot przetwarzający będzie zbierał wszystkie dane i 
przygotowywał zgłoszenie dotyczące naruszenia, podczas gdy czynność administratora w zasadzie 
ograniczać się będzie jedynie do dalszego przekazania otrzymanego zgłoszenia do organu 
nadzorczego. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość dostosowania § 3 
ust. 7) Umowy do treści art. 33 ust. 2 RODO poprzez wykreślenie terminu 30 godzin i wskazanie, że 
zgłoszenie nastąpi bez zbędnej zwłoki. 
Odpowiedź 22. Zamawiający zmienia treść w § 3 ust. 7 Umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (Zał. nr 5 do Umowy) zgodnie z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym 
(zmieniona Umowa w załączeniu). 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób następujący: 
W § 3 ust. 7) Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do poinformowania administratora o 
stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki z zachowaniem wymogów 
określonych w art.33ust.1 RODO. 
 
Pytanie 23. § 4 ust. 3) Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
W § 4 ustępie 3 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przewidziano 
obowiązek podmiotu przetwarzającego do usunięcia niezgodności z przepisami obowiązującego 
prawa, stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym 
niż 7 dni. 
Wskazać zatem należy, że termin, który w każdym wypadku nie może być dłuższy niż 7 dni i jest 
wskazywany arbitralnie przez jedną stronę powoduje, że w określonych sytuacjach jego dochowanie 
może okazać się niemożliwe lub wiązać się z poniesieniem nadmiernych kosztów. Nie sposób 
bowiem ustalić z góry jednego terminu, który mógłby mieć zastosowanie do wszystkich możliwych 
do zaistnienia sytuacji. Z tego względu w ocenie Wykonawcy termin ten powinien być określony 
ogólnie, jako termin odpowiedni do danej sytuacji. 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 4 
ustępu 3 wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, poprzez jego zmianę w 
następujący sposób: 
„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień bez 
zbędnej zwłoki.” 



Odpowiedź 23. Zamawiający zmienia treść w § 4 ust. 3 Umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (Zał. nr 5 do Umowy) zgodnie z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym 
(zmieniona Umowa w załączeniu). 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w sposób następujący: 
„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień w 
terminie 14 dni”. 
Zwykle w orzecznictwie wskazuje się, że pod pojęciem "niezwłocznie" należy rozumieć okres 
maksimum czternastu dni. Określenia bez zbędnej zwłoki i niezwłocznie w orzecznictwie traktowane 
są jako pojęcia zamienne.  
Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-niezwlocznie-i-bez-zbednej-zwloki-jak-liczyc-dni 

 
Pytanie 24. § 4 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
W § 4 Umowy przewidziano prawo Zamawiającego do realizowania kontroli, bez żadnych ograniczeń 
co do ich częstotliwości. 
W ocenie Wykonawcy kontrola powinna zostać ograniczona do jednej w roku kalendarzowym, chyba 
że zachodzi przypadek naruszenia ochrony danych. Kontrola nie może przy tym zakłócać 
normalnego toku działalności Wykonawcy, ani dotyczyć informacji i danych innych klientów 
Wykonawcy. W końcu koszty kontroli powinien ponosić Zamawiający. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z zapytaniem o możliwość zmiany § 4 Umowy 
poprzez wprowadzenie kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: 
„Kontrola, o której mowa niniejszym paragrafie, może mieć miejsce maksymalnie raz w roku, chyba 
że istnieją uzasadnione dowody na to, że Podmiot przetwarzający nie przestrzega swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Podmiot przetwarzający powinien dostarczyć 
Administratorowi informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu. Kontrola w każdym 
przypadku następować będzie bez dostępu i wykorzystania jakichkolwiek poufnych danych 
przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego, w tym w szczególności bez dostępu do danych innych 
klientów Wykonawcy i bez zakłócania jego pracy. W każdym wypadku koszty kontroli ponosić będzie 
Zamawiający.” 
Odpowiedź 24. Zamawiający nie zmienia treści w § 4 Umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (Zał. nr 5 do Umowy). W związku z obowiązkiem określonym w akapicie 
pierwszym lit. h) podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego 
zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów 
Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 
 
Pytanie 25. § 6 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Z uwagi na fakt, że odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych podmiotu 
przetwarzającego na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest 
wyodrębniona i niezależna od odpowiedzialności Administratora – zarówno w odniesieniu do 
organów publicznych, jak i w stosunku do osób, których dane dotyczą, w treści Umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych powinny znaleźć się dodatkowe zapisy regulujące 
odpowiedzialność stron związaną z przetwarzaniem danych osobowych. 
Mając to na uwadze, kierujemy zapytanie do Zamawiającego o zmianę § 6 Umowy w ten sposób, że 
po ustępie 2 dodane zostaną nowe ustępy o następującym brzmieniu: 
„3. Podmiot przetwarzający powinien zwolnić Administratora z grzywien i / lub kar pieniężnych 
nałożonych na Administratora przez lub w imieniu organu administracji publicznej odpowiedzialnego 
za ochronę danych osobowych („OOD”) oraz z roszczeń odszkodowawczych pochodzących od osoby 
lub osób, których dane dotyczą, jeżeli udowodniono, że te grzywny  i / lub kary pieniężne lub 
roszczenia są wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad przetwarzania danych 
osobowych wynikających z obowiązków Rozporządzenia lub innych obowiązujących przepisów 
dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do Podmiotu 
przetwarzającego. 



Administrator może dochodzić od Podmiotu przetwarzającego zwolnienia Administratora z 
tych grzywien i/lub kar pieniężnych lub roszczeń pod warunkiem: (i) niezwłocznego poinformowania 
Podmiotu przetwarzającego na piśmie o zgłoszeniu i treści roszczenia osoby, której dane dotyczą 
lub o kontroli / postępowaniu lub innej okoliczności, która mogłaby wskazywać na zamiar nałożenia 
przez OOD grzywny, kary lub wydania nakazu nałożenia grzywny lub kary; (ii) podejmowania 
działań i przekazywania informacji organom władzy publicznej lub osobom, których dane dotyczą, w 
porozumieniu z Podmiotem przetwarzającym; (iii)  zakwestionowania, wniesienia sprzeciwów lub 
odwołań od nałożonych grzywien, kar lub zgłoszonych roszczeń, jeżeli istnieją ku temu podstawy; 
(iv) pozostawienia pełnej kontroli nad prowadzonymi sprawami, włącznie z zawieraniem wszelkich 
ugód, w całości Podmiotowi przetwarzającemu. W tym celu Administrator udzieli niezbędnych 
pełnomocnictw i informacji oraz będzie współdziałał z Podmiotem przetwarzającym, aby bronić się 
przed tymi działaniami prawnymi, w razie potrzeby także w imieniu Administratora. 

4. Administrator powinien zwolnić Podmiot przetwarzający z grzywien i / lub kar pieniężnych 
nałożonych na Podmiot przetwarzający przez lub w imieniu OOD oraz z roszczeń odszkodowawczych 
pochodzących od osoby lub osób, których dane dotyczą, jeżeli udowodniono, że te grzywny i / lub 
kary pieniężne lub roszczenia są wynikiem naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora wynikających z obowiązków Rozporządzenia lub innych obowiązujących przepisów  
dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie  do Administratora. 

Podmiot przetwarzający może dochodzić od Administratora zwolnienia go tych z grzywien 
i/lub kar pieniężnych lub roszczeń pod warunkiem: (i) niezwłocznego poinformowania 
Administratora na piśmie o zgłoszeniu i treści roszczenia osoby, której dane dotyczą lub o kontroli / 
postępowaniu  lub innej okoliczności, która mogłaby wskazywać na zamiar nałożenia przez OOD 
grzywny, kary lub wydania nakazu nałożenia grzywny lub kary; (ii) podejmowania działań i 
przekazywania informacji organom władzy publicznej lub osobom, których dane dotyczą, w 
porozumieniu z Administratorem; (iii) zakwestionowania, wniesienia sprzeciwów lub odwołań od 
nałożonych grzywien, kar lub zgłoszonych roszczeń, jeżeli istnieją ku temu podstawy; (iv) 
pozostawienia pełnej kontroli nad prowadzonymi sprawami, włącznie z zawieraniem wszelkich ugód, 
w całości Administratorowi. W tym celu Podmiot przetwarzający udzieli niezbędnych pełnomocnictw 
i informacji oraz będzie współdziałał z Administratorem, aby bronić się przed tymi działaniami 
prawnymi, w razie potrzeby także w imieniu Podmiotu przetwarzającemu. 

5. W zakresie, w jakim Strony są solidarnie odpowiedzialne wobec stron trzecich, w tym 
wobec osoby lub osób, których dane dotyczą lub w zakresie, w jakim Strony są łącznie obciążone 
grzywną nałożoną przez OOD, są one zobowiązane wobec siebie za tą część długu, która ich obciąża 
zgodnie z porozumieniem stron co do długów i kosztów.” 
1. § 7 ust. 2) Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 

W związku z wnioskowaną zmianą w zakresie § 4 ustępu 3 Umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, w celu dostosowania pozostałej regulacji umowy do tej zmiany, 
kierujemy zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 7 ustępu 2 litera a) 
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 

„pomimo zobowiązania go do usunięcia naruszeń obowiązującego prawa dotyczącego 
ochrony danych osobowych stwierdzonego przez Administratora podczas kontroli nie usunie go bez 
zbędnej zwłoki;” 
Odpowiedź 25. Zamawiający nie zmienia treści w § 6 Umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (Zał. nr 5 do Umowy). Par. ten dotyczy odpowiedzialności podmiotu 
przetwarzającego 

 
Pytanie 26. § 7 ust. 2) Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 
W związku z wnioskowaną zmianą w zakresie § 4 ustępu 3 Umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, w celu dostosowania pozostałej regulacji umowy do tej zmiany, kierujemy 
zapytanie do Zamawiającego, czy dopuszcza możliwość zmiany § 7 ustępu 2 litera a) Umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, poprzez jego zmianę w następujący sposób: 



„pomimo zobowiązania go do usunięcia naruszeń obowiązującego prawa dotyczącego ochrony 
danych osobowych stwierdzonego przez Administratora podczas kontroli nie usunie go bez zbędnej 
zwłoki;” 
Odpowiedź 26. Zamawiający zmienia treść w § 7 ust. 2) Umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych (Zał. nr 5 do Umowy) zgodnie z zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym 
(zmieniona Umowa w załączeniu). 
Zamawiający wyraża zgodę na zapis: 
a) „pomimo zobowiązania go do usunięcia naruszeń obowiązującego prawa dotyczącego ochrony 
danych osobowych stwierdzonego przez Administratora podczas kontroli nie usunie go w terminie.” 

 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia. (Załącznik nr 8 do SWZ), 

zmienioną Umowę (Załącznik nr 9 do SWZ), 
zmienioną Umowę powierzenia przetwarzana danych osob. (Zał. nr 5 do Umowy), 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach, działając w oparciu o art. 286 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129), 
Zamawiający - Uniwersytet Wrocławski przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin 
związania ofertą oraz zgodnie z dyspozycją art. 271 ust 1 zamieszcza w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminów w 
treści SWZ w Rozdz. X pkt 1 i Rozdz. XII pkt 1 i 8.  

Zmieniony termin składania ofert: 4.10.2021r. do godz. 10:00. 
Zmieniony termin otwarcia ofert: 4.10.2021r. o godz. 11:00. 
Zmieniony termin związania ofertą: 2.11.2021r. 
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