MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYRE KTOR GE NERALNY
Kamila Jeziorska- Chojecka

Warszawa, dn.21.11.2019r.

znak sprawy: BOU-IV.272.68.2019
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: świadczenie usług hostingu środowisk dla platformy e-usług.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania,
do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
Dotyczy załącznika nr 2 do Umowy "Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych":
W §6, pkt 4 "Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego" Zamawiający wskazuje na karę umowną
za naruszenie postanowień Umowy.
Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie co Zamawiający ma na myśli przez "naruszenie postanowień
Umowy"?
Przykładowo, czy Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do zapłaty w/w. kary np. w przypadku
kiedy po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem nie usunie trwale wszystkich
danych osobowych w nieprzekraczalnych terminie 7 dni a zrobi to przykładowo np. po 8 dniach? W
opinii Wykonawcy wysokość kary jest nieadekwatna do sytuacji i naraża potencjalnego Wykonawcę na
poniesienie nieuzasadnionych strat finansowych.
Wartym nadmienienia jest również fakt, że interes Zamawiającego jest zabezpieczony dzięki zapisowi
w pkt. 6 tj.: "Administrator danych ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kary umownej na zasadach ogólnych".
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu §6, pkt 4 na:
"Podmiot Przetwarzający dane zapłaci Administratorowi danych karę umowną za naruszenie przepisów
prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym Rozporządzenia do wysokości faktycznie
poniesionych strat, za każde naruszenie".

ODPOWIEDŹ:
Za naruszenie należy uważać utratę, naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub
niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
W ocenie zamawiającego zapisy umowy są jednoznaczne w tym zakresie. W przykładzie wskazanym
przez wykonawcę, termin jednoznacznie został określony na 7 dni i w tym terminie należy dokonać
usunięcia danych.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.

Pytanie nr 2:
Dotyczy Projektu Umowy:
Analogicznie do pytania nr 1 wnosimy również o zmianę zapisu §8, pkt 2, ppkt. 9 na:
"naruszenia zasad poufności do wysokości faktycznie poniesionych strat, za każde naruszenie zasad
poufności".
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.
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