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Ustka, dnia 13.05.2022 r. 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.     

            Adres: 76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

 

       

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści  

Specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy:  

 

postępowania powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa w 

formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej 

dwukomorowej" 

 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji warunków zamówienia, 

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm. zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

PYTANIA Z DNIA 11.05.2022r. 

 

1. Pytanie:  

Ponownie prosimy o dopuszczenie pobierania Faktur z dedykowanego Portalu Klienta. 

Finansujący wyjaśnia przy tym, iż na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku wystawiania Faktur 

ustrukturyzowanych, a tak postawiony warunek prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia 

kręgu podmiotów mogących ubiegać się o zrealizowanie zamówienia a w konsekwencji 

stanowi naruszenie zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza pobieranie Faktur z dedykowanego Portalu Klienta. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika SWZ – wzór  umowy (załącznik nr 3 do 

SWZ ), w ten sposób, że § 4 po ust. 15 dodaje się ust. 15 1 o treści : 

„ Strony dopuszczają pobieranie Faktur z dedykowanego Portalu Klienta” 

 

 

       2.Pytanie:  

Prosimy o dopuszczenie aby harmonogram finansowy nie stanowił załącznika do umowy 

leasingu i został opublikowany na Portalu Klienta po uruchomieniu umowy 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że harmonogram finansowy stanowi integralną cześć umowy jaka 

zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą (jako  załącznik do umowy), jednakże, według 

wyboru wykonawcy  harmonogram może stanowić jako załącznik  cześć umowy leasingu.  
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       3.Pytanie:  

Zgodnie z zapisem zał. nr 3 do SWZ § 4 pkt. 9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi w wysokości 200,00 PLN netto 

rocznie?  

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, czy oferta ubezpieczeniowa 

powinna zostać przedstawiona na pierwszy rok obowiązywania umowy? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w trybie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje 

możliwość zmiany umowy, w tym także w zakresie pokrywania kosztów administrowania 

polisami ubezpieczeniowymi.  

Zamawiający nadto wyjaśnia, że będzie zawierał umowy ubezpieczenia przedmiotu 

zamówienia w okresach rocznych.   

 

 

      4.Pytanie:  

Prosimy o informację, czy Zmawiający będzie dokonywał płatności za polisę jednorazowo czy 

w ratach? Jeśli w ratach, to w ilu? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający będzie zawierał umowy ubezpieczenia przedmiotu umowy na okresy roczne i 

będzie uiszczał składki roczne.  

 

       5.Pytanie:  

Zał. nr 3 do SWZ § 4 ust. 4 prosimy o dopuszczenie zapłaty opłaty wstępnej w terminie do 7 

dni od dnia zawarcia Umowy Leasingu. Finansujący wyjaśnia przy tym, iż wartość opłaty 

wstępnej pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w 

terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika SWZ – wzór  umowy (załącznik nr 3 do 

SWZ ), w ten sposób, że § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie : 

„ Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej w wysokości 125 000,00 netto w terminie 7 dni 

od zawarcia umowy”. 

 

       6.Pytanie:  

Prosimy o potwierdzenie, iż kary nie będą potrącane z wynagrodzenia należnego 

Finansującemu i będą płatne na podstawie stosownego dokumentu księgowego  

z określonym terminem płatności 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne nie będą potrącane z wynagrodzenia należnego 

Finansującemu i będą płatne na podstawie stosownego dokumentu księgowego z określonym 

terminem płatności. 
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     7.Pytanie:  

.Ponownie prosimy o dopuszczenie, by gwarancja jakości na Przedmiot Zamówienia oraz 

usługi serwisowe zostały udzielone przez Sprzedawcę (Dostawcę) Przedmiotu Zamówienia 

oraz przez niego wykonywane, a nie przez Wykonawcę będącego Finansującym? 

Finansujący/Wykonawca wyjaśnia przy tym, że w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej świadczy wyłącznie usługi finansowania inwestycji gospodarczych swoich 

Klientów; nie prowadzi produkcji rzeczy na potrzeby świadczonych usług leasingu oraz nie 

świadczy usług związanych z ich serwisem lub naprawą. 

Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności Przedmiotu 

Zamówienia na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego przejdą wszelkie 

uprawnienia wynikające z tytułu wad rzeczy, w szczególności prawa z gwarancji, wobec czego 

zgoda Zamawiającego na wnioski objęte niniejszym pismem Wykonawcy w żaden sposób nie 

wpłynie negatywnie na dotychczasowe wymagania opisane w specyfikacji przedmiotowego 

zamówienia w zakresie gwarancji. 

 

Odpowiedź : 

 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 z dnia 26.04.2022 r. (umieszczono na stronie 

internetowej zamawiającego), Zamawiający wyjaśnia: 

1) Zgodnie z pkt. 4.1 oraz 4.2 SWZ przedmiotem zamówienia nie jest wyłącznie usługa 

leasingu, lecz „dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki 

bezpyłowej dwukomorowej (rok produkcji 2022). Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który 

to przedmiot dotyczy jednocześnie dostawy i leasingu.  

2) Wykonawcy mogą składać umowę samodzielnie bez udziału podwykonawców lub 

samodzielnie z udziałem podwykonawców. W przypadku składania oferty samodzielnie 

(zarówno z udziałem podwykonawców, jak też bez udziału podwykonawców) Wykonawca 

w całości sam realizuje umowę (zamówienie) samodzielnie, w tym w zakresie dotyczącym 

rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia oraz kar umownych 

wynikających min .z warunków gwarancji i serwisu przedmiotu. 

3) Wykonawcy zgodnie z pkt. 12 SWZ mogą także wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia, np. wspólnie wykonawca finansujący oraz wykonawca jako dostawca 

śmieciarki objętej przedmiotem zamówienia. W takim przypadku wykonawcy odpowiadają 

solidarnie na realizację zamówienia, w tym w zakresie dotyczącym rozliczeń, zgłoszeń 

dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia oraz kar umownych wynikających min. z 

warunków gwarancji i serwisu przedmiotu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że 

wykonawcy mogę miedzy sobą uzgodnić zasady rozliczania z Zamawiającym. 

 

       8.Pytanie:  

SWZ ust 4 pkt 4.7 Ponownie prosimy o dopuszczenie, aby Zamawiający nie wnosił roszczeń w 

stosunku do Finansującego w zakresie serwisu pogwarancyjnego za który odpowiada 

Dostawca. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający, stosowanie do wyjaśnień na pytanie poprzednie,  nie wyraża zgody na zmianę 

załącznika nr 3 załącznika SWZ – wzór  umowy,  zgodnie z żądaniem wykonawcy.  
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       9.Pytanie:  

Zał. 7 ust. 3 pkt 2 Ponownie prosimy o dopuszczenie modyfikacji zapisu na „ Wykonawca 

zobowiązany będzie do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek objętych gwarancją 

powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym”. Wykonawca wyjaśnia przy tym, iż 

nie może ponosić odpowiedzialności za usterki nie objęte gwarancją. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę załącznika nr 7 do SWZ – OPZ (załącznik nr 7 do 

SWZ ) zgodnie z żądaniem wykonawcy.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 wzoru  umowy (załącznik nr 3 

do SWZ ),  Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 

1 na okres .............(zgodnie z ofertą – kryterium oceny ofert) miesięcy. W okresie gwarancji 

Wykonawca jest zobowiązany, także do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego i między 

obsługowego, który w szczególności obejmuje wykonywanie bezpłatnych usług napraw i 

usuwania wad i usterek, bezpłatne przeglądy kontrolne, bezpłatne przeglądy gwarancyjne 

(przeglądy miedzy resursowe), koszt materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz robociznę, a 

także inne czynności jakie są niezbędne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji przedmiotu 

umowy. Wskazany okres gwarancji nie może się kończyć przed upływem serwisu i gwarancja 

udzielonej przez producenta pojazdu. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały 

przedmiot dostawy i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy bez wad. 

 

 

 

10.Pytanie:  

Prosimy o dopuszczenie, aby zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego nie wymagały podpisania aneksu. Nowa wysokość stawki zostanie wskazana na 

Fakturze 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę załącznika nr 3 załącznika SWZ – wzór  umowy 

(załącznik nr 3 do SWZ ) zgodnie z żądaniem wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że podatek 

VAT stanowi element ceny oferty, której zmiana zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień 

publicznych wymaga zmiany w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

  

     11.Pytanie:  

Zał. 3 § 6 ust. 1 Ponownie prosimy o potwierdzenie iż  Wykonawca/Finansujący zapewni 

Zamawiającemu udzielenie gwarancji przez Dostawcę na Przedmiot Zamówienia oraz  

wykonywanie obowiązków z niej wynikających przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia. 

Modyfikacja ta wynika z uwagi na fakt, iż Finansujący może jedynie zapewnić udzielenie 

gwarancji, z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 z dnia 26.04.2022 r (umieszczono na stronie 

internetowej zamawiającego), Zamawiający wyjaśnia: 

1) Zgodnie z pkt. 4.1 oraz 4.2 SWZ przedmiotem zamówienia nie jest wyłącznie usługa 

leasingu, lecz „dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki 
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bezpyłowej dwukomorowej (rok produkcji 2022). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera załącznik nr 7 do SWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który to przedmiot 

dotyczy jednocześnie dostawy i leasingu.  

2) Wykonawcy mogą składać umowę samodzielnie bez udziału podwykonawców lub 

samodzielnie z udziałem podwykonawców. W przypadku składania oferty samodzielnie 

(zarówno z udziałem podwykonawców, jak też bez udziału podwykonawców) Wykonawca 

w całości sam realizuje umowę (zamówienie) samodzielnie, w tym w zakresie dotyczącym 

rozliczeń, zgłoszeń dotyczących 

opłat leasingowych i ubezpieczenia oraz kar umownych wynikających min.  

z warunków gwarancji i serwisu przedmiotu. 

3) Wykonawcy zgodnie z pkt. 12 SWZ mogą także wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia, np. wspólnie wykonawca finansujący oraz wykonawca jako dostawca 

śmieciarki objętej przedmiotem zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

odpowiadają solidarnie na realizację zamówienia, w tym w zakresie dotyczącym 

rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia oraz kar umownych 

wynikających min. z warunków gwarancji i serwisu przedmiotu. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wykonawcy mogę miedzy sobą uzgodnić zasady 

rozliczania z Zamawiającym. 

 

 

12. Pytanie : 

Prosimy o dopuszczenie aby załącznik nr 3 do SWZ stanowił załącznik do Umowy Leasingu 

Finansującego z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzeczności załącznika z zapisami Umowy 

Leasingu, pierwszeństwo będą miały zapisy załącznika. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że umowa stanowiąca przedmiot umowy jest umową podstawową  i 

nie może stanowić załącznika do umowy leasingu, które jest tylko częścią przedmiotu 

zamówienia.  

 

 

 13.Pytanie:  

Zał. 3 do SWZ  §11 ust. 1 prosimy o usunięcie zapisu „ że umowa wygasa z chwilą 

zrealizowania przedmiotu umowy, po upływie okresu gwarancji i rękojmi” Wykonawca 

wyjaśnia, iż wygaśnięcie umowy leasingu następuje po uregulowaniu opłaty za wykup  oraz 

pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy  

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 02.05.2022 r. umieszczono na stronie 

internetowej zamawiającego) , Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę załącznika nr 3 

(wzór umowy) w zakresie wskazanym przez Wykonawcę. 

 

      14.Pytanie:  

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże 

Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, numeru PESEL, oraz 

państwa urodzenia, a w przypadku osób podpisujących Umowę Leasingu dane w zakresie 
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Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL, 

obywatelstwa oraz państwa urodzenia oraz dla beneficjentów rzeczywistych dane dotyczące 

imienia, nazwiska i obywatelstwa. 

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia 

obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r (Dz.U. 2018 poz 723) o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 05.05.2022 r. (umieszczono na stronie   

internetowej zamawiającego) , Zamawiający w celu podpisana umowy udostępni dane osób 

Zarządu oraz osób mających umocowanie do podpisania umowy w zakresie niezbędnym do 

realizacji obowiązków ustawowych, w tym ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie wskazanym w pytaniu wykonawcy 

 

15.Pytanie:  

Prosimy o informację, czy Zamawiający (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Zamawiającego) wyrażają zgodę na złożenie i doręczenie Wykonawcy w wersji 

papierowej  bądź opatrzonej podpisem elektronicznym oświadczenia o treści przedstawionej w 

załączniku do niniejszych pytań? 

 

Poniżej załączniki  (załączone przez wykonawcę):  Informacja --------------------------------- -----------------------------

-jako administratora danych osobowych- informacja dla osób wskazanych przez Klienta w związku z obsługą relacji 

biznesowej 
- --------------------------------------------------------------------------- („Spółka”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa 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 (dalej 

odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych. 

Państwa dane zostały przekazane do --------------------------------- ---------------------------------przez reprezentanta podpisującego wniosek w imieniu 

klienta, z którym są Państwo związani relacją istotną dla obsługi takiego wniosku (np. są Państwo pracownikiem, pełnomocnikiem, członkiem 

zarządu, wspólnikiem, współpracownikiem, kontrahentem, dostawcą, beneficjentem rzeczywistym, współmałżonkiem, użytkownikiem konta w 

Portalu Klienta  lub osobą wskazaną przez klienta jako osoba kontaktowe w kontekście rozpatrywanego wniosku lub użytkownikiem przedmiotu 

objętego umową, w razie jej zawarcia) („Klient”). Zakres pozyskanych danych obejmuje zazwyczaj imiona, nazwiska, nazwę Firmy, relacje, numery 

identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, inne dane wymagane obowiązującymi regulacjami prawnymi, przy czym w przypadku osób 

wskazanych przez Klienta jako osoby kontaktowe, zakres tych danych będzie zazwyczaj ograniczony do Państwa imienia i nazwiska, relacji oraz 

służbowych danych kontaktowych.  

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lub uaktualniać Państwa dane w oparciu o:  

1) publicznie dostępne rejestry lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa, 

2) informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej --------------------------------- Banku Polskiego 

SA.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy w zakresie zarządzania ryzykiem, mogą być wymog i ustawowe lub uzasadnione interesy 

spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.  

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, --------------------------------- …………………….. -----------------------------------------------------------), adres e-mail: ………………………….. 

Spółka przetwarza Państwa dane w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub us ługę oferowaną przez 

Spółkę (dalej: „Umowa --------------------------------- Leasing”). Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny.  

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być: 

1) wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na wniosek klienta działań przed planowaną 

do zawarcia Umową --------------------------------- Leasing, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy --------------------------------- 

Leasing, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa 

w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o której mowa w Art. 6 ust. 

1 lit. f) RODO. 

 

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w 

następujących celach: 
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1) w celu analizy możliwości zawarcia Umowy --------------------------------- Leasing objętej złożonym przez Klienta wnioskiem – na podstawie 

wymogów przedkontraktowych, 

2) w celu oceny wiarygodności Klienta oraz oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy --------------------------------- Leasing – na 

podstawie wymogów przedkontraktowych, 

3) w celu przewidywania zdolności Klienta do wykonania Umowy --------------------------------- Leasing, której zawarcie jest rozpatrywane 

przez Spółkę, w tym poprzez budowanie i analizowanie profilu Klienta przez Spółkę i tworzenie prognoz – na podstawie uzasadnionych 

wymogów administratora, 

4) w celu realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na 

instytucje obowiązane, a w razie zawarcia umowy, także w celu przestrzegania przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych – na 

podstawie wymogów ustawowych, 

5) w celu wykonania Umowy --------------------------------- Leasing, w razie jej zawarcia, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji 

dyspozycji Klienta np. cesji oraz zawarcia umów towarzyszących np. umowy nabycia przedmiotu leasingu, umowy zabezpieczającej 

wierzytelności Spółki – na podstawie wymogów kontraktowych, 

6) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową --------------------------------- 

Leasing – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, 

7) w celu kierowanego do Klienta marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi 

z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Klienta i jego 

analizy przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy --------------------------------- Leasing – na podstawie uzasadnionych wymogów 

administratora, 

8) w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie 

wymogów przedkontraktowych lub kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od 

przedmiotu zapytania, 

9) w celu umożliwienia korzystania z usługi Portalu Klienta, a także zarządzania uprawnieniami i dostępem do Portalu Klienta – na 

podstawie wymogów kontraktowych,  

10) w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz 

przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie 

uzasadnionych wymogów administratora. 

 

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego 

dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:  

1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych  

albo 

2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.  

 

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.: 

1) podmiotom z grupy kapitałowej --------------------------------- ------------------------------------., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje 

się na stronie www.---------------------------------bp.pl, w szczególności do --------------------------------- ---------------------------------------------, w celach: 

a. administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji 

działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,  

b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej --------------------------------- Banku Polskiego S.A, wynikających z 

uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu 

ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami 

powszechnymi, 

 

W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane stanie się z chwila ich 

otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do ------

--------------------------- -----------------------------------------------------., zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego 

faktu, zostały opisane na stronie internetowej Banku w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).  

 

2) współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, ich agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania 

kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z Umową --------------------------------- 

Leasing - jeżeli taki obowiązek lub uprawnienie Spółki wynika z Umowy --------------------------------- Leasing lub jest dopuszczalny na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych, 

3) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub 

operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa,  

4) dostawcom przedmiotów finansowanych w ramach Umowy --------------------------------- Leasing oraz dostawcom usług serwisowych właściwych dla 

takich przedmiotów, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w stosownej Umowie --------------------------------- Leasing,  

5) uprawnionym podmiotom zgłaszającym uwiarygodnione roszczenie w związku z naruszeniem przez użytkownika przedmiotów leasingu przepisów 

ruchu drogowego lub zasad korzystania z odpłatnej infrastruktury drogowej i stref parkowania  

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem modeli analitycznych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu 

analizy ryzyka oraz w celach marketingowych dot. relacji Spółki z Klientem. Konsekwencją będzie możliwość zastosowania wobec Klienta 

uproszczonej ścieżki obsługi bądź wdrożenia rozwiązań wspierających obsługę zobowiązań, ochrona aktywów Spółki i jej interesariuszy lub 

przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Spółkę.  
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W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. W przypadku, jeżeli 

nie zgadzają się Państwo z treścią decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do ponownego rozpatrzenia przedmiotu 

analizy, z uwzględnieniem dodatkowych, przedstawionych przez Państwa informacji oraz z udziałem merytorycznie właściwego przedstawiciela 

Spółki.  

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. 

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG ), wobec 

potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych. W 

każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych nasi dostawcy lub 

audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych 

klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania och rony 

danych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków 

ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony 

Danych. 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie przetwarzania danych osobowych będzie postępował 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności rozporządzeniem 

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. 

 

 

 

 16.Pytanie:  

Wobec udostępnienia przez Zamawiającego do Wykonawcy (--------------------------------- Leasing 

S.A.) w treści dokumentacji przetargowej bądź w innych dokumentach lub nośnikach, danych 

osobowych osób występujących w imieniu Zamawiającego, w tym osób wskazanych jako osoby 

kontaktowe w realizowanym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowan ia tych 

osób, poprzez doręczenie im załączonego dokumentu: 

a. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Wykonawcy (-

-------------------------------- Leasing S.A.), 

b. o tym, że Wykonawca (--------------------------------- Leasing S.A.) jest administratorem 

ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach 

określonych w przekazywanym dokumencie, 

c. o tym, że jestem źródłem, od którego Wykonawca (--------------------------------- Leasing 

S.A.) pozyskała ich dane, 

d. o prawach przysługujących tym osobom, w związku z przetwarzaniem ich danych 

przez Wykonawcę (--------------------------------- Leasing S.A.). 

Dodatkowo, na żądanie Wykonawcy (--------------------------------- Leasing S.A.), zobowiązuję 

się do dostarczenia spółce potwierdzenia przekazania ww. informacji. 

 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie przetwarzania danych osobowych będzie postępował 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 

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



 

 

 
Strona 9 z 9  

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

 

Nadto : 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

dokonuje :  

1) zmiany zapisów załącznika SWZ – wzór  umowy (załącznik nr 3 do 

SWZ ), w ten sposób, że : 

a) § 4 po ust. 15 dodaje się ust. 15 1 o treści : 

„ Strony dopuszczają pobieranie Faktur z dedykowanego Portalu Klienta”, 

b) § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie :  

„Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej w wysokości 125 000,00 netto w terminie 7 dni 

od zawarcia umowy”; 

2) pkt. 18.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres  

90 dni, tj. do dnia 24.08.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.” 

3) pkt. 19.4. SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2022 r. do 

godziny 8:00.”; 

4) pkt. 19.5. SWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie 

terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert tj. 27.05.2022 r. o godz. 8:30.”. 

 

  Powyższa modyfikacja powoduje  zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym  

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 075-199178 dnia 15.04.2022 r. 

Zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.zgkustka.pl i 

będzie stanowić integralną część dokumentacji postępowania.  

Zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.zgkustka.pl i 

będzie 

stanowić integralną część dokumentacji postępowania 

 

 

         

Otrzymują: 

- Wykonawcy składający zapytanie 

- Strona internetowa prowadzonego postepowania 

- ad acta.           

   

http://www.zgkustka.pl/
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