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WA.2320.15.2019                                                                                                 Rzeszów, 25.09.2019 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści zapytania ofertowego nr WA.2320.15.2019 na 

dostawę paliw oraz innych produktów dostępnych w systemie zakupów bezgotówkowych na stacjach 

paliw dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w okresie 15 miesięcy. Zamawiający, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wpłynęły 

zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego. 

 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

 

PYTANIE nr 1: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w § 6 ust. 4  istotnych postanowień umowy doprecyzować, że 

Zamawiający zapłaci odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych? 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

NIE. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów w tym zakresie. 

 

 

PYTANIE nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zawarcia umowy powierzenia i  wprowadzenie 

zamiast obecnych zapisów § 11 istotnych postanowień umowy, zapisów o udostępnieniu danych 

osobowych, które Wykonawca zamieszcza poniżej i załączenie klauzuli informacyjnej dla 

pracowników Zamawiającego? 

Propozycja zapisów: 

„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 przekazywanych na potrzeby realizacji Umowy. 

2. Udostępnione na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują imię, 

nazwisko, nr rejestracyjny pojazdu służbowego. Po przekazaniu danych każda ze stron staje się 

odrębnym administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa i zobowiązuje się do stosowania 

wszelkich wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych. W tym informowania osoby, której dane dotyczą w formie stosownej klauzuli 

informacyjnej, o zasadach przetwarzania danych osobowych.  

3. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych aby 

przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności 

z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 

przetwarzania zgodnie z art. 32 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, 
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obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub 

współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy - 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.” 

ZAMAWIAJACY WYJAŚNIA: 

TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów § 11 Istotnych Postanowień Umowy w zakresie 

dotyczącym danych osobowych. Strony ustalą ostateczną wersję tych zapisów po wyborze 

najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy.   

 

Pozostałe zapisy postępowania nie ulegają zmianie. 
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