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BZP.271.54.2022.PB                                                                                                             Dębica, dnia 29-11-2022 r. 
 

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI TREŚCI SWZ 3 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na:  
„Dostawę i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty  PPGR” dla Gminy 
Miasta Dębica” (3) 
 

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęły 
zapytania do SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej. 
 
Pytanie 1: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy 

prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, 

będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie 
spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane 
wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 
 
Pytanie 2: 

W treści postanowień § 5 ust. 7 umowy wskazano, że Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.  

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. Należy zwrócić uwagę, że wskazanie maksymalnej 

wysokości odszkodowania  umożliwia  Wykonawcy oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 

 
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 § 5 Umowy - poprzez  dodanie zapisu o treści: „Łączna 

maksymalna wysokość kar umownych, naliczonych na podstawie  § 5  ust. 1 Umowy nie przekroczy 20 

%  całkowitej wartości umowy brutto.”?  

Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 436 pkt 3 nowego Pzp, umowa w 

sprawie zamówienia publicznego, musi określać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których 

mogą dochodzić strony (art. 436. Ustawy Prawo zamówień publicznych - Umowa zawiera postanowienia 

określające w szczególności:  pkt 3 - łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą 

dochodzić strony). 
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Określenie wysokości kar umownych stwarza Wykonawcy możliwość 

oceny  ryzyka  kontraktowego  związanego z realizacją umowy. Z uwagi na okoliczność, że  funkcją kary 

umownej jest  zabezpieczenie terminowego i należytego wykonania prac, kary umowne  nie powinny być 

nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem. Wykonawca proponuje zatem ograniczenie całkowitej 

wysokości kar umownych do  20 % wartości Umowy brutto.  

W sytuacji gdyby  jednak Zamawiający nie podzielił stanowiska Wykonawcy i nie uwzględnił ograniczenia 

całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej  wysokości, Wykonawca zwraca się o rozważenie i 

wskazanie innej wartości procentowej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający modyfikuje wzór umowy w sposób następujący: 
W § 5 po ust. 6 dodaje się ustęp 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Strony ustalają, że łączna wysokość naliczonych kar nie przekroczy wartości 80% kwoty umownej 
netto określonej w § 1 ust 1 dla danej części zamówienia. 
8. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.” 

 
Pytanie 4: 
Wykonawca wnosi, aby do wzoru umowy (w zakresie obu części postepowania) dodać postanowienia 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 modyfikuje wzór umowy w sposób następujący: 
W § 8 po ust. 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 
4. Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron. 

http://www.debica.pl/
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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 pkt 1) oraz pkt 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. 

 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka wyposażonego w procesor AMD Ryzen 3 5300U, 
uzyskującego wynik 9929 punty, według stanu na dzień 15.11.2022 r. załącznik nr 6 ?  
Zmiana ta pozwoli nam na zaoferowanie notebooka dedykowanego do postępowań PPGR renomowanej 
firmy i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści wskazanego procesora pozostającego w niezgodności z warunkami zamówienia,  
w tym poniżej minimalnego wyniku punktowego. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający uzna procesor 6-cio rdzeniowy pracujący z częstotliwością od 2,1GHz do 4GHz i 
uzyskujący wynik powyżej 10000 punktów według stanu na dzień 15.11.2022 r. załącznik nr 6 za 
spełniający wymagania SWZ ? 
Wyjaśnienie to pozwoli nam na zaoferowanie notebooka dedykowanego do postępowań PPGR 
renomowanej firmy i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści wskazanego procesora pozostającego w niezgodności z warunkami zamówienia,  
w tym poniżej minimalnego wskazanego poziomu taktowania. 
 
 

*** 
Załączniki:  

- Aktualna SWZ (poprawione zapisy wzoru umowy).  
 
 
Do zamieszczenia: 
   - strona internetowa prowadzonego postępowania 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
 

mgr inż. arch. Jerzy Sieradzki 
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