
 

 

          Otwock dn. 17.11.2020 r. 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia auditu recertyfikacji Systemu 

Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015-10 w certyfikowanych obszarach SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie na 3 lata w terminie uzgodnionym przez strony                    

z zachowaniem ciągłości certyfikacji, której termin upływa w dniu 09.09.2021 r. 

Pytanie 1.  

Komparycja dot. Zamawiającego – Proponuję dopisać stanowisko osoby, która reprezentować 

będzie Zamawiającego (jest to reprezentacja wskazana w KRS). 

Odpowiedź: 

Powyższe dane zostaną wypełnione po wyborze Wykonawcy.  

 

Pytanie 2.  

Komparycja dot. Wykonawcy – W przypadku wyboru naszej firmy prosimy wpisać: „Polski Rejestr 

Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, al. gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000019880, NIP: 5840304472, REGON: 000144992, kapitał zakładowy w wysokości 8.000.000 

zł, wpłacony w całości, reprezentowana przez Michała Chudzińskiego – Dyrektora Pionu Certyfikacji 

- uprawnionego do zawarcia umowy na podstawie pełnomocnictwa z dnia … r., udzielonego przez 

Andrzeja Madejskiego – Prezesa Zarządu oraz Dariusza Rudzińskiego – Członka Zarządu, 

uprawnionych do reprezentacji na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiących odpowiednio Załącznik nr … 

i Załącznik nr … do Umowy.”. 

Odpowiedź: 

Powyższe dane zostaną wypełnione po wyborze Wykonawcy 

 

Pytanie 3.  

§ 1 ust. 4 – Piszecie Państwo o audicie dodatkowym i specjalnym. Z treści umowy wnioskujemy, że 

audit dodatkowy ma charakter auditu specjalnego. Proponujemy użyć w umowie tylko jednego 

sformułowania „audit specjalny” 

Odpowiedź: 

Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę sformułowania. 



 

 

 

Pytanie 4.  

§ 2 ust. 2 –Proponuję żeby uwzględnić w umowie okoliczność możliwego przesunięcia terminu 

audytów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający, nie wyrażą zgody na przesunięcie terminów.  

 

Pytanie 5.  

§ 2 ust. 3 - postanowienie paragrafu 2 ust. 3 powinno zostać wykreślone, gdyż sugeruje, że umowa 

zawarta jest na okres dłuższy niż trzy lata co jest sprzeczne z informacją o automatycznym 

wygaśnięciu umowy po drugim nadzorze. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, nie wyraża zgodny na wykreślenie zapisu.  

 

Pytanie 6.  

§ 2 ust. 6 – Wskazane postanowienie proszę zastąpić następującym: „W przypadku zmian 

wprowadzonych w systemach certyfikacji, Wykonawca zobowiązuje się określić na piśmie termin 

wdrożenia zmian, aby umożliwić Zamawiającemu wniesienie poprawek do jej systemu zarządzania. 

W przypadku, gdy Zamawiający nie zaakceptuje ww. zmian, Umowa ulegnie rozwiązaniu najpóźniej 

w dniu, w którym zmienione wymagania systemu certyfikacji zaczną obowiązywać.”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, nie wyraża zgodny na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 7.  

§ 2 ust. 8 – Proponujemy zobowiązanie w zakresie poufności doprecyzować. Zamawiający objął 

poufnością wszelkie informacje związane z oceną systemu zarządzania u Zamawiającego. Klauzula 

ta jest bardzo ogólna i obejmuje bardzo szeroką kategorię informacji. Nie każda informacja będzie 

informacją poufną, zatem postanowienia nie powinny sugerować, że każda informacja będzie miała 

taki charakter. Stroną, która wejdzie w posiadanie tych informacji to niewątpliwie Wykonawca, a 

informacje poufne będą należały do Zamawiającego. Proponujemy ograniczyć poufność wyłącznie 

do tych informacji, które mają wartość gospodarczą oraz do tych, które taką klauzulą zostaną wprost 

objęte. Najlepszym sposobem ograniczenia ilości tych informacji jest nałożenie na Zamawiającego 

obowiązku oznaczenia informacji poufnych: „W celu nadania informacji charakteru poufności, 

należy ją odpowiednio oznaczyć jako „Informacja Poufna” lub w inny podobny sposób niebudzący 



 

 

wątpliwości co do jej charakteru. W przypadku, gdy Informacja Poufna zostanie przekazana w formie 

ustnej, to należy ją oznaczyć jako poufna z chwilą ujawnienia, a nadto sporządzić stosowną 

adnotację lub notatkę służbową o przekazaniu Informacji Poufnej oraz jej treści, przy czym 

kopię  adnotacji lub notatki służbowej należy przekazać drugiej Stronie.”. W Proponujemy również 

wskazanie, które z informacji nie będą uznawane przez strony jako poufne, tj. będą to informacje, 

które: a) są powszechnie znane, b) zostały urzędowo podane do publicznej wiadomości, c) zostały 

uzyskane od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia oraz informacji 

wynikających z przetworzenia tych informacji, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie stały się one znane 

w wyniku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, d) 

zostały udostępnione w wyniku istnienia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wyroku 

bądź decyzji uprawnionego organu, e) w chwili ujawnienia ich przyjmującemu były mu znane i wolne 

od zastrzeżeń co do ich ujawniania, f) zostały uzyskane z innych źródeł bez obowiązku zachowania 

poufności, g) zostały ujawnione przez Zamawiającego innej osobie bez obowiązku zachowania 

poufności, h) zostały ujawnione przez Wykonawcę za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy, 

czy dana informacja może zostać udostępniona, powinien zostać zobowiązany do przeprowadzenia 

konsultacji z Zamawiającym i uzyskania pisemnego oświadczenia w tym zakresie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 8.  

§ 3 ust. 6 – Proszę wpisać, że prawo do zmiany wynagrodzenia przysługuje Wykonawcy (zabrakło 

słowa). Oczywiście i tak okoliczność ta wymagać będzie aneksu do umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 9.  

§ 3 ust. 8 – Proszę rozważyć wpisanie osoby do kontaktu także po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodne na wpisanie osoby do kontaktu także po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie 10.  

§ 3 – Proszę dopisać następujące postanowienia: 



 

 

1. Oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na doręczenie faktury w formie 

elektronicznej o treści: „Zamawiający wyraża  zgodę na przesyłanie faktury w formie 

elektronicznej na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 23.01.2020 r. z późn, zm.). Wykonawca 

prześle fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail: …… W przypadku zmiany adresu 

e-mail, Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy w formie 

dokumentowej o zmianie.”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wprowadza zapis: „Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru 

możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z 

platformy, o której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie 

internetowej https://efaktura.gov.pl). 

 

2. Oświadczenie w przedmiocie posiadania statusu dużego przedsiębiorcy o treści: 

„Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 t.j. z dnia 26.05.2020 r. z późn. zm.).”. 

Tożsame oświadczenie powinno zostać złożone przez każdą ze stron. Zgodnie z art. 4c 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych, dłużnik będący dużym przedsiębiorcą składa drugiej stronie 

transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. 

Oświadczenie składa się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, 

najpóźniej w momencie jej zawarcia. Jest to obowiązek każdej ze stron wynikający z 

przepisów prawa.’ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 11.  

§ 4 – Proszę o dodanie: „Stosowania postanowień zawartych w Zasadach certyfikacji systemów 

zarządzania, dostępnych na stronie internetowej www.prs.pl (zakładka „Certyfikacja systemów 

zarządzania”).Organizacja potwierdza, że zapoznała się z treścią „Zasad certyfikacji systemów 

https://efaktura.gov.pl/
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zarządzania”, akceptuje warunki i zobowiązuje się je przestrzegać. Ponadto Organizacja zobowiązuje 

się do przestrzegania aktualizowanych „Zasad certyfikacji systemów zarządzenia” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 12.  

§ 5 ust. 2 – Proszę o wprowadzenie zmiany, że okres zawieszenia certyfikacji nie powinien być 

dłuższy niż 6 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 13.  

§ 5 – Prosimy o dodanie następujących postanowień: „Wznowienie ważności certyfikacji może 

nastąpić po przekazaniu przez Zamawiającego informacji o spełnieniu warunków towarzyszących 

zawieszeniu.” oraz „Wykonawca uprawniony jest do podania do publicznej wiadomości informacji o 

zawieszeniu certyfikacji na stronie internetowej www.prs.pl.”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 14.  

§ 6 i 7 – Prosimy o wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy do 3 miesięcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 15.  

§ 8 – Proszę dodać następujące postanowienia: „2. Rozwiązanie niniejszej Umowy może być 

dokonane: 1) przez każdą ze Stron za 3 miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie ze skutkiem na 

koniec miesiąca; 2) przez Wykonawcę niezwłocznie, w trybie natychmiastowym w przypadku 

naruszenia warunków niniejszej Umowy przez jedną ze Stron, po wcześniejszym bezskutecznym 

wezwaniu w formie pisemnej do zaprzestania naruszeń; 3) przez Wykonawcę niezwłocznie, w trybie 

natychmiastowym w przypadku ziszczenia się przesłanek uzasadniających cofnięcie lub zakończenie 

certyfikacji, o których mowa w § …. 3. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przed końcem 

ważności certyfikatu, certyfikat traci ważność z dniem rozwiązania Umowy. Zamawiający zostaje o 

tym fakcie poinformowany na piśmie, w którym podana jest data cofnięcia certyfikacji. Z chwilą 

http://www.prs.pl/


 

 

rozwiązania niniejszej Umowy wszystkie roszczenia przysługujące Wykonawcy stają się natychmiast 

wymagalne, na co Zamawiający wyraża zgodę.”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 16.  

§ 9 ust. 2 – Proszę dopisać, że forma pisemna powinna zostać zachowana pod rygorem nieważności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 17.  

§ 10 ust. 1 – Proszę o obniżenie wysokości kar umownych oraz zastrzeżenie kar umownych także na 

rzecz Wykonawcy, tj.: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy 20% całkowitej wartości zamówienia w 

przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże umowę, wypowie umowę lub odstąpi od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego”, „W przypadku niedopuszczenia Wykonawcy do 

przeprowadzenia zaplanowanego audytu, przerwania procesu certyfikacji z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, również w okresie 

wypowiedzenia, Zamawiając zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) w wysokości 50% wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za przeprowadzenie planowanego audyytu w sytuacji, gdy 

niedopuszczenie Wykonawcy do przeprowadzenia audytu lub odstąpienie od Umowy nastąpi w 

terminie od dnia poinformowania Zamawiającego o planie audytu do 4 dni włącznie przed 

zaplanowanym terminem audytu; b) w wysokości 100% wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za przeprowadzenie planowanego audytu w sytuacji, gdy niedopuszczenie Wykonawcy 

do przeprowadzenia audytu, przerwanie audytu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub 

odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie 3 dni włącznie lub późniejszym przed zaplanowanym 

terminem audytu.”; „Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej. W takim 

wypadku brak przeprowadzenia audytu lub przerwanie audytu z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

przez Wykonawcy, a Zamawiającemu nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmiany wysokości kar umownych. 

 

 



 

 

Pytanie 18.  

§ 10 ust. 2 – Postanowienie prosimy usunąć. Można je także zastąpić zdaniem, że „Zamawiający nie 

jest uprawniony do potrącenia wysokości szkody z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”. Na 

podstawie ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego, potrącenie jest dopuszczalne, nawet bez 

specjalnego zezwolenia ze strony podmiotu, z którego wynagrodzenia potrącenie ma nastąpić. Aby 

potrącenie nie było dopuszczalne, należy je umownie zakazać. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 19.  

§ 11 – Należy wpisać zasady przetwarzania danych osobowych – uwaga 27 + załącznik – Umowa 

powierzenia danych osobowych 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

Pytanie 20.  

§ 12 ust. 2 – Postanowienie prosimy usunąć. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na usunięcie zapisu. 

 

Pytanie 21.  

Prosimy o dodanie Klauzuli dot. siły wyższej. Główną zasadą odpowiedzialności odszkodowawczej w 

polskim systemie prawnym jest wina. W konsekwencji strona umowy nie będzie zobowiązana do 

naprawienia szkody wywołanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tej umowy, jeśli było 

to spowodowane okolicznościami, za które nie ponosi ona odpowiedzialności. Taką okolicznością 

może być siła wyższa, przez którą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Aby mieć możliwość wyłączenia 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w przypadku 

zaistnienia siły wyższej (analogicznie sprawa przedstawia się w przypadku kar umownych), 

konieczne jest przede wszystkim udowodnienie, że zdarzenie wywołane siłą wyższą było 

bezpośrednią przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych, a 

także wskazanie, że dopełniliśmy należytej staranności w celu wykonania umowy. Postanowienia 

wynikające z załączonej klauzuli – i oczywiście ich stosowanie – właśnie mają na celu wykazanie 

powyższych okoliczności, ponieważ może to mieć kluczowe znaczenie w przypadku ewentualnego 



 

 

sporu sądowego, czy rozmów w zakresie ustalenia nowych warunków umowy. W związku z obecną 

sytuacją, zasadnym wydaje się wprowadzenie do umowy zasad postępowania w przypadku 

zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć i 

któremu nie można było zapobiec. Przykładową klauzulę przesyłam w załączeniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że w sprawie wystąpienia siły wyższej związanej z COVID-19 zastosowanie 

ma  Ustawa  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych i terminy w niej wskazane. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi 

potrzeby modyfikacji zasad postępowania wskazanych w ustawie dot. wpływu pandemii na 

wykonanie umowy.  

 

Pytanie 22.  

Prosimy o dodanie do projektu umowy kolejnych paragrafów: 

Wykorzystywanie certyfikatu i znaku certyfikacji 

1. PRS S.A. przyznaje Organizacji prawo do powoływania się na certyfikat i wykorzystywania znaku 

certyfikacji zgodnie z „Zasadami stosowania znaku certyfikacji” dostępnymi na stronie 

internetowej www.prs.pl  (zakładka „Certyfikacja systemów zarządzania”). Organizacja 

potwierdza, że zapoznała się z treścią „Zasad stosowania znaku certyfikacji”, akceptuje warunki 

i zobowiązuje się je przestrzegać. 

2. W przypadku stosowania przez Organizację  znaku certyfikacji niezgodnego z „Zasadami 

stosowania znaku certyfikacji”, PRS S.A. podejmie wobec niej odpowiednie działania w 

szczególności może opublikować  na stronie internetowej www.prs.pl dane Organizacji 

bezprawnie powołującej się na certyfikację, a także rozpocznie postępowanie zmierzające do 

usunięcia naruszeń. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisów. 

 

Pytanie 23. 

Rozszerzenie zakresu certyfikacji 

3. Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek Organizacji. W przypadku 

wystąpienia Organizacjiz wnioskiem o rozszerzenie zakresu certyfikacji o obszary działania lub 

http://www.prs.pl/
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elementy systemu zarządzania, które nie były objęte certyfikacją, sposób i zakres oceny określa 

PRS S.A. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisów. 

 

Pytanie 24.  

Przeniesienie prawa 

W przypadku zmiany firmy lub formy organizacyjno-prawnej, z którą wiąże się sukcesja praw i 

obowiązków wskazana w szczególności w art. 494 i 531 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2017, poz. 1577 t.j. z późn. zm.), a także wiążących się z tym innymi 

zmianami, PRS S.A. może podjąć decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków z Umowy  po 

przeprowadzeniu auditu. PRS S.A. może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia 

auditu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie zapisu. 

 

Pytanie 25: 

Ochrona danych osobowych. 

1. W związku z realizacją przedmiotowej Umowy może dochodzić do przetwarzania przez Strony 

danych osobowych pracowników, współpracowników lub kontrahentów drugiej Strony, co do 

których drugiej Stronie przysługuje status administratora danych (dalej jako: „Dane Osobowe”). 

2. Strony oświadczają, że zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Danych Osobowych spełniało wymogi 

prawem przewidziane i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

3. Strony zobowiązują się stosować Regulacje dot. Ochrony Danych: Rozporządzenie 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), 

zwane dalej RODO, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), a także wszelkie przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania 

danych osobowych oraz prywatności. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również 

jakiekolwiek jego późniejsze zmiany. 



 

 

4. Strony zobowiązują się: 

1) Przetwarzać Dane Osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych. W szczególności 

Strony zabezpieczą Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, 

uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją; 

2) Dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu Danych Osobowych; 

3) Przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

5. Dane Osobowe, będą traktowane jako informacje chronione/poufne, a osoby działające w 

imieniu Stron zostaną upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych i zobowiązane do 

zachowania Danych Osobowych w tajemnicy.  

6. W czasie przetwarzania Danych Osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania w 

procesie przetwarzania Danych Osobowych, w tym niezwłocznego informowania się wzajemnie 

o wszystkich okolicznościach mających, lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

przetwarzania Danych Osobowych.   

7. Druga Strona może powierzyć Dane Osobowe do dalszego przetwarzania, na co Strona 

niniejszym wyraża zgodę, z zastrzeżeniem, że podmiot, któremu powierzono Dane Osobowe do 

dalszego przetwarzania musi spełniać co najmniej te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały 

nałożone na Stronę. 

8. Powierzenie przez Stronę drugiej Stronie przetwarzania Danych Osobowych następuje na 

zasadach określonych w Załączniku nr 3 pod tytułem „Umowa Powierzenia Przetwarzania 

Danych Osobowych”. W ww. Załączniku określone zostały zakres, cel oraz warunki 

przetwarzania Danych Osobowych. 

9. W związku z faktem, że dochodzi do udostępnienia między dwoma administratorami danych – 

będącymi Stronami Umowy – danych osobowych pracowników/współpracowników, 

wskazanych w Umowie lubw późniejszym kontakcie Stron jako osoby odpowiedzialne za 

realizację Umowy lub osoby do kontaktu, podmiot, któremu zostały udostępnione dane 

pracownika lub współpracownika drugiej Strony, staje się ich administratorem i powinien 

zrealizować określone obowiązki informacyjne. Klauzula Informacyjna Polskiego Rejestru 

Statków S.A. stanowi załącznik do niniejszej Umowy. Zamawiający zobowiązuje się przekazać 

Klauzulę Informacyjną osobom, które odpowiedzialne są za wykonanie umowy lub do kontaktu, 

jeżeli ich dane zostały wskazane PRS S.A. 



 

 

 

Uwagi dotyczące umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: 

1. Preambuła – Proszę zaktualizować ustawę, która już nie obowiązuje. Aktualna ustawa to 

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 

19.09.2019 r. z późn. zm.). 

2. § 2 ust. 1 – Proszę doprecyzować podstawę prawną powierzenia, th. Art., 28 ust. 3 RODO. 

27. § 2 ust. 3 – Wykonawca nie może zgodzić się na takie rozwiązanie, ponieważ wszystkie osoby 

(audytorzy), pozostające ze Spółką w stosunku cywilnoprawnym (nie są pracownikami tylko 

osobami prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami z którymi zawieramy umowy 

zlecenia), będą wykluczeniu z realizacji umowy. A skorzystanie z tych osób będzie 

powodowało naruszenie przez Spółkę postanowień umowy i może wiązać się z 

odpowiedzialnością odszkodowawczą. Należałoby zatem dokonać następującej zmiany: 

„Wykonawca, w celu wykonywania w imieniu Zamawiającego czynności określonych w 

niniejszej umowie powierzenia oraz w Umowie może korzystać z usług Podwykonawców, z 

zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszej umowy powierzenia, Umowy i przepisów 

obowiązującego prawa. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z innego 

podmiotu przetwarzającego zgodnie art. 28 ust. 2 RODO. Wykonawca może kontynuować 

korzystanie z Podwykonawców już zaangażowanych na dzień zawarcia niniejszej umowy 

powierzenia. W odniesieniu do każdego z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 

przed pierwszym przetworzeniem danych osobowych przez Podwykonawcę (lub zgodnie ze 

zdaniem wcześniejszym – w przypadku zastosowania), przeprowadzić odpowiednie badanie 

due diligence celem zapewnienia, że Podwykonawca jest w stanie zapewnić przynajmniej 

taki sam jak Wykonawca poziom ochrony dla danych osobowych wymagany na podstawie 

postanowień niniejszej umowy powierzenia oraz Umowy. W przypadku, gdy Podwykonawca 

nie wykona swoich obowiązków dotyczących ochrony danych, Wykonawca ponosić będzie 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie obowiązków przez 

Podwykonawcę.”. 

3. § 2 ust. 4 – Czy na pewno Wykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych w formie 

elektronicznej? Nie będzie miął dostęp do takiej formy dokumentacji? A zatem czy na 

pewno wchodzi w grę wyłącznie forma papierowa? W dobie pandemii wiele procesów 

certyfikacji prowadzimy zdalnie lub częściowo zdalnie przy pomocy technik ICT. W 

przypadku takiego zapisu w obecnych czasach może być trudno wykonać audit. Proszę o 

rozważenie zmiany tego zapisu. 



 

 

4. § 3 ust. 1 – Żeby Wykonawca mógł zobowiązać się do stosowania wskazanych dokumentów 

powinny stanowić one załączniki do umowy. Należałoby także przewidzieć, co się dzieje, gdy 

dokumenty te ulegną zmianie (czy Zamawiający będzie zobowiązany do poinformowania 

Wykonawcy o tym fakcie, czy Wykonawcy będą przysługiwać w związku z tym jakieś 

uprawnienia np. do rozwiązania umowy). 

5. Przedmiotowa umowa powierzenia nie jest w naszej opinii dostosowana do aktualnych 

wymagań RODO (w swojej treści nawet do niego się nie odwołuje, a wskazuje poprzednio 

obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 r. ). RODO w art. 28 przewiduje 

szereg postanowień, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w umowie powierzenia, 

dlatego przesyłamy w załączeniu wzór umowy powierzenia, którą stosuje PRS. Po 

pierwsze – jest ona dostosowana do obowiązujących i aktualnych wymagań prawnych, a po 

drugie – nie będzie konieczności dostosowywania wszystkich postanowień umownych.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w dniu 09 listopada 2020 r. zamieścił obowiązującą umowę przetwarzania danych 

osobowych, umowa zawarta w zapytaniu ofertowym została omyłkowo załączona. Jednocześnie 

Zamawiający informuję, że nie wprowadza dodatkowych zapisów.   

 

Pytanie 25: 

czy personel administracyjny i pomocniczy podlega w pełni pod zakres certyfikacji, czy tylko 

częściowo? Jeśli częściowo, to jaka to dokładnie liczba/procent? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że personel administracyjny i pomocniczy podlega tylko częściowej 

certyfikacji tj. 11% . 

 

Pytanie 26:  

Czy zakres systemu obejmuje projektowanie (punkt 8.3 normy ISO 9001)? 

Z przedstawionego zakresu nie wynika to. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że zakres systemu nie obejmuje projektowania.  

    
Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 



 

 

 


