
 

  

Karniowice, dnia 17.11.2021 r. 
MODR.DAG.272.2.2021 

 
Zamawiający: 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Karniowicach 
32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9 
Email : sekretariat@modr.pl 
  
            
 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
 
Dotyczy: „Świadczenie usług telefonii komórkowej, internetu mobilnego oraz telefonii 
stacjonarnej dla Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach” 
MODR.DAG.272.2.2021 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy 
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
1. 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. 
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). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy. Do treści Istotnych Postanowień Umowy 
dodaje § 11 o treści : 
1. 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. 
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). 
 
Jednocześnie zmienia dotychczasowe słowa: „§ 11” na „§ 12” oraz „§ 12” na „§ 13” 
 
Pytanie 2: 
Wzór Umowy Paragraf 5 pkt 5 Zwracamy uwagę na wygórowany zapis –  Łączna wysokość kar 
umownych nie może przekroczyć 40 % wartości umowy – wnosimy  zmianę na 20% wartości 
umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy. 
Jednocześnie wprowadza zmianę w treści Istotnych Postanowień umowy w § 5 pkt 5: 



 

  

Było: 
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości umowy. 
Jest: 
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy. 
 
Pytanie 3: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie formularza ofertowego, w zakresie 
przedstawienie oferty cenowej i proponowanych modeli telefonów komórkowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy. 
Wprowadza zmianę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr  2 do specyfikacji 
Warunków Zamówienia: 
Zmiana polega na rozszerzeniu treści w Dziale II. OFERTA. dla zadania 1 o plt 3 w brzmieniu: 
4. Proponuję modele telefonów: 
Dla abonamentu B 
- ………………………………….. 
- ………………………………….. 
Dla abonamentu C 
- ………………………………….. 
- ………………………………….. 
  
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich 
treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 
ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: 
ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
Było: 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
17.12.2021 r.  (okres 30 dni). 
Jest: 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  
21.12.2021 r.  (okres 30 dni). 
 
ROZDZIAŁ XIII - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT. 
Było: 
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2021 r. godziny 10:00.  
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 
upływem terminu składania ofert.  
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2021 r. o godzinie 11:00.   
 
Jest: 
2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2021 r. godziny 10:00.  
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 
upływem terminu składania ofert.  
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r. o godzinie 11:00.   
 

 



 

  

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  
Termin składania ofert upływa 22.11.2021 godz.:10:00. 

 
 
 
/Dominik Pasek/ 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do 
podejmowania czynności w jego imieniu 
 


