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Usługi Komunalne Sp. z o. o., z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Wiosny Ludów 3,  63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61/285 40 68  sekretariat@uk-sroda.plwww.uk-sroda.pl 

 
   Środa Wielkopolska, 23 listopada 2021 r. 

       

Postępowanie nr UK/02/2021 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2022 dla 

Usług Komunalnych Sp. z o.o.” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie 

treści SWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 14 poprzez dodanie zapisów w 

poniższym brzmieniu oraz o załączenie do Umowy klauzuli informacyjnej Wykonawcy?  

„1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników, współpracowników 

oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. 

dane kontaktowe) oraz osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. 

Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i 

obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, 

numer służbowego telefonu, służbowy adres email. 

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach 

danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z 

realizacją zawartej Umowy. 
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3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie 

w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa 

danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako 

Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie 

danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) 

dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego 

wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z 

Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków 

organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących 

Zamawiającego- bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane 

osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z 

zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli 

informacyjnej stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym 

zachowaniu zasady rozliczalności.”?” 

 

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje 

zapisy SWZ. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

  


