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Warszawa, dnia 27.07.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 
 

,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej przez operatora telekomunikacyjnego 
dla Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą pod adresem al. Niepodległości 208 w Warszawie” 

numer sprawy: 35/DB/2021. 
 
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 Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza wymaganie określone w pytaniu nr 1, z zastrzeżeniem reguł legislacyjnych 
przewidzianych dla czynności prawnej.  
 
Pytanie 2: 
Zgodnie z treścią postanowień § 6 ust. 3 Umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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. Zwrócić 
należy uwagę, że wskazanie maksymalnej kwoty odszkodowania umożliwia oszacowanie ryzyka kontraktowego 
związanego z realizacją umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje prawo Zamawiającego do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z uwagi na wymaganą ochronę interesów Skarbu 
Państwa w tym zakresie. 
 
Pytanie 3: 
W związku z treścią § 6 ust.4 umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia na podstawie księgowej noty obciążeniowej lub zapłatę kary na podstawie księgowej noty 
obciążeniowej.  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie kar umownych poprzedzone zostanie 
postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara 
umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w 
toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska. 
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że w zakresie postanowień ust.4 zasady postępowania będą stosowane 
analogicznie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie. Określenie uprawnienia do naliczenia kar umownych za zwłokę 
jest wystarczającym spełnieniem wniosku Wykonawcy. 
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Pytanie 4: 
Pkt 4.1  
Wykonawca zapewni bezpłatne połączenia telefoniczne na krajowe i zagraniczne numery komórkowe  
i stacjonarne oraz numery specjalne w ramach jednego stałego abonamentu.  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga bezpłatnych połączeń na zagraniczne numery 
komórkowe i stacjonarne w strefie 1 (Unia Europejska). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby koszt wszystkich połączeń telefonicznych był objęty jednym, stałym  abonamentem, 
dotyczy to również połączeń  na zagraniczne numery komórkowe i stacjonarne w strefie 1 (Unia Europejska). 
 
Pytanie 5: 
OPZ, p. 4 pp.1:  
Wykonawca zapewni bezpłatne połączenia telefoniczne na krajowe i zagraniczne numery komórkowe  
i stacjonarne oraz numery specjalne w ramach jednego stałego abonamentu. 
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „numery specjalne”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pod pojęciem numery specjalne Zamawiający rozumie: wszystkie numery o podwyższonej płatności takie jak:   
numery Premium,IVR Voice Premium, Premium Rate 70x, Numeracja 19xxx- AUS Abonenckie Usługi Specjalne, 
Numery Premium rate 70x ( Audioteks) 
 
Pytanie 6: 
Wykonawca wnosi aby na zasadzie wzajemności, wszystkie postanowienia dotyczące poufności danych  
i informacji, w szczególności §9 Umowy nr 35/DB/2021 (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) miały charakter 
obustronnie zobowiązujący. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy w tym zakresie bez zmian. Zamawiający uznaje, że nie znajduje zastosowania 
zasada wzajemności, ponieważ Zamawiający w stosunku do Wykonawcy nie uzyskuje informacji wykraczających 
poza kwestie dotyczące realizacji i rozliczenia umowy wiążącej Strony. 
 
Pytanie 7: 
Wykonawca prosi o wskazanie przez Zamawiającego czy w związku z przedmiotem zapytania Zamawiający 
identyfikuje konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na którą to 
ewentualność wskazuje §11 ust. 6 Umowy nr 35/DB/2021?  
W ocenie Wykonawcy taka konieczność nie występuje, a kwestia przetwarzania danych osobowych przez Strony 
umowy (wzajemnego udostępnienia) została uregulowana w §11 ust. 1- 5 w sposób wystarczający. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami § 11 ust. 6 wzoru umowy w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy, Zamawiający wymaga podpisania przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 
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