
 

 

 
Informacja dla Wykonawców, którzy zapoznali się z ogłoszeniem o zamówieniu 

dotyczącego postępowania  

pn. na świadczenie usługi przechowywania i udostępniania plików  chmurze (Object Storage) . 

 
 

Szanowni Państwo. 
w związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniami  Zamawiający wyjaśnia: 

 
 
Pytanie nr 1 
„Dotyczy załącznika nr 3 do wzoru Umowy: 
Prosimy o wyjaśnienie czy zał. nr 2 do umowy powierzenia będzie określany przez Wykonawcę?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami  § 3 ust. 1 pkt. 1 Wzoru umowy  dot. powierzenia 

przetwarzania danych osobowych „Podmiot przetwarzający zobowiązuje się: przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych na podstawie Umowy, zabezpieczyć je poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, wykaz 

stosowanych środków technicznych i organizacyjnych na dzień zawarcia UPD stanowi załącznik nr 2”. 

Zamawiający informuje, że wykaz środków technicznych i organizacyjnych będzie samodzielnie określany 

przez Wykonawcę na etapie  zawierania umowy. 

 

Pytanie nr 2 
Dotyczy Wzoru umowy - załącznika nr 3: 
Prosimy o przewidzenie w umowie załącznika stanowiącego Klauzulę informacyjną Wykonawcy dla osób, 
których dane Zamawiający przekaże Wykonawcy na potrzeby zawierania i realizacji umowy, tj. osób 
reprezentujących Zamawiającego jako stronę umowy i danych osób kontaktowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający dodaje ust. 16 w § 11 Załącznika nr 3 Wzoru umowy zgodnie z brzmieniem: 

„Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe osób reprezentujących Zamawiającego oraz osób 

wskazanych do kontaktu zgodnie z klauzulą informacyjną Wykonawcy, która będzie stanowić załącznik nr 4 

do Umowy” . 

 
Pytanie nr 3 
„Dotyczy Wzoru umowy - załącznik nr 3, §2 ust. 4: 
Wskazujemy, iż Regulaminy i standardowe warunki świadczenia usług przez Dostawców platform chmur 
publicznych posiadają zapisy na wypadek okresu przejściowego lub okresu następującego po zakończeniu 
świadczenia umowy/zamówienia. Jednak okres ten jest płatny zgodnie z cennikiem wskazanym przez 
danego Dostawcę usługi. Jednocześnie wskazujemy, że Dostawcy chmury publicznej nie zapewniają 
dostępności danych przez okres 30 dni po zakończeniu świadczenia usługi. 
Maksymalny czas retencji danych to od 90 do 180 dni po zakończeniu umowy. Dane Zamawiającego są 
przechowywane na wypadek gdyby Zamawiający zdecydował się na odnowienie umowy z Dostawcą 



 

 

chmury publicznej. Zatem należy mieć na uwadze, że Dostawcy chmury publicznej nie zapewniają 
możliwości pobrania lub ogólnie dostępu do danych Zamawiającego bez aktywnej umowy. 
W związku z powyższym, prosimy o informację czy do oferty należy dodać koszty przechowywania danych 
przez okres 30 dni z możliwością dostępu do danych?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4 Wzoru umowy „Wynagrodzenie, o którym 
mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową 
oraz obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Umowy”, a zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 
Wzoru umowy Zamawiający wymaga, aby : „przez okres nie krótszy niż  30 dni po zakończeniu świadczenia 
usługi określony w pkt. 3 Wykonawca udostępni ł treści Zamawiającego (w stanie, w jakim istniały w chwili 
zakończenia świadczenia usługi) w celu ich odzyskania przez Zamawiającego. (…)”. 
 
 
Pytanie nr 4 
„Dotyczy Wzoru umowy - załącznik nr 3, §4 ust. 2: 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zwrotu w brzmieniu: “a także zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia 
i poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Wzoru umowy. 
  
 
Pytanie nr 5  
„Dotyczy Wzoru umowy - załącznik nr 3, §4 ust. 3: 
Wnosimy o dodanie standardowo stosowanego ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy. Bez 
odpowiedniego postanowienia ryzyko związane z wykonaniem umowy w sposób znaczący wpłynie na 
wysokość proponowanej ceny w ofercie, dlatego prosimy o dodanie: „Żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby szkoda nie 
nastąpiła”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Wzoru umowy. 
 
 
 
Pytanie nr 6 
 „Czy w ramach realizacji umowy Zamawiający przewiduje przetwarzanie danych osobowych? Jeżeli tak, to 
czy dane osobowe mogą być przetwarzane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego?” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
W ramach umowy Zamawiający przewiduje przetwarzanie danych osobowych i dopuszcza możliwość 
przetwarzania tych danych w obszarze EOG, z zastrzeżeniem warunków określonych dla tego przetwarzania 
w Umowie dot. powierzenia przetwarzania danych tj. §1 ust 9 i  § 5. 
 
  



 

 

 
Pytanie nr 7  
„Dotyczy Wzoru umowy - załącznik nr 3, §8 ust. 4: 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie możliwości dokonywania zgłoszeń telefonicznie i wykreślenie zwrotu 
“telefonicznie” i “na numery”, z uwagi na brak możliwości weryfikacji poprawności takiego zgłoszenia lub 
osoby zgłaszającej.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Wzoru umowy. 
 
 
 
Pytanie nr 8 
„Dotyczy Wzoru umowy - załącznik nr 3, §9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na 
otrzymywanie przez Zamawiającego faktury VAT oraz wszelkich załączników do niej w formie 
elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług) poprzez dodanie postanowienia w brzmieniu: 
“ Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT oraz wszelkich załączników 
do niej w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku VAT (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług). Faktura VAT oraz wszelkie załączniki do niej będą wysyłane na adres: [...] ” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Zamawiający podtrzymuje postanowienie Wzoru umowy - zgodnie z § 9 ust. 11 Wzoru umowy  Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania faktur w formie elektronicznej (eFaktura), dodatkowo Zamawiający 

informuje, że  w § 3 ust. 6 i § 17 ust. 3 Wzoru umowy zawarte są  odpowiednio postanowienia o osobach 

uprawnionych do współpracy przy realizacji Umowy ze strony Zamawiającego oraz dane kontaktowe, w tym 

adresy e-mail. 

 
 
Pytanie nr 9 
„Dotyczy Wzoru umowy - załącznik nr 3, §12: 
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie postanowienia o brzmieniu: 
“Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy ograniczona jest do kwoty 
całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkód 
spowodowanych przez Wykonawcę umyślnie lub innych przypadków, gdy wprowadzenie takiego 
ograniczenia nie jest dopuszczalne w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Wzoru umowy. 
 
 
Pytanie nr 10 
„Dotyczy Wzoru umowy - załącznik nr 3, §13 ust 1 lit. a) i b): 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar za poszczególne przypadki jako niewspółmiernie 
wysokich biorąc pod uwagę wartość zamówienia, tj.: 
a) do wysokości 50 zł za każdą godzinę naruszenia/przekroczenia, 
b) do wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia.” 



 

 

 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Wzoru umowy.  
 
Pytanie nr 11 
„Dotyczy Wzoru umowy - załącznik nr 3, §13 ust 3: 
Prosimy o wykreślenie zwrotu: “nie dotyczy to kary określonej w ust. 1 lit. b), która może być naliczona bez 
limitu”. Kara umowna z tytułu naruszenia zasad poufności również wymaga ograniczenia do określonego 
limitu. Zwracamy uwagę, iż brak odpowiednich postanowień w niniejszej Umowie niesie ryzyko związane 
z wykonaniem umowy w sposób znaczący, co wpłynie na wysokość proponowanej ceny w ofercie.” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia  Wzoru umowy. 

 
 
 

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania wpływają na termin składania ofert. 
Zamawiający dokonuje zmiany punktu 5 Ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje brzmienie: 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 9:00 / 

adres e-mail: inwestycje@opi.org.pl. 
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