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SPZOZ_NT/DZP/ZO/06/18                 Nowy Tomyśl, dn. 13.07.2018r. 

 

Uczestnicy postępowania  
    

Odpowiedzi na pytania Wykonawców nr 4 
 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego na zadanie: „ udzielenie i obsługa 
kredytu/pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł”. 
 
 

 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł, zawartych w pismach 
Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

 Zestaw pytań nr 8 z dnia 13.07.2018r. :   
  

1. Czy Zamawiający potwierdza, że planowaną datą zawarcia Umowy Pożyczki jest 20.07.2018 r. ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak.  
2. Czy Zamawiający potwierdza, że podpisze Umowę Pożyczki jako pierwszy ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak.  

3. Czy Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, drogą faxową bądź mailową informację o 
podpisaniu niniejszej umowy w ciągu 12 godzin od złożenia ostatniego podpisu przez reprezentanta 
Zamawiającego ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak.  
4. Czy Zamawiający potwierdza, że podpisanie Umowy Pożyczki jest równoznaczne ze złożeniem dyspozycji 

uruchomienia środków w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak.  
5. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na 

wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 
„1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2, strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji zawartych w niniejszej umowie, w szczególności wartości Umowy, prowizji, a także informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.  
2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z obowiązkami publikacji informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, decyzji władz, orzeczeń sądowych, jak 
również informacji niezbędnych Spółce do dochodzenia wierzytelności od Dłużników.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Dane dotyczące zamówień publicznych podmiotów należących do sektora 
finansów publicznych, w szczególności wartość umowy,  są jawne. 
 

6. Prosimy o akceptację poniżej opisanej zmiany. 
W odpowiedziach z dnia 10.07.2018 do Zestawu pytań nr 4 z dnia 04.07.2018 r do pytania 39 zaakceptowaliście 
Państwo następującą treść Klauzuli ochrony danych osobowych: 

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami 

pozyskanymi przez Spółkę w celu zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 
(b) Rozporządzenia (EU) 2016/679, jak również – za jego zgodą – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) 
Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i 
konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich 
niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających.  

Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. 
Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu 
dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów 
nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.  
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Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat 
celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw 
we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.  

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych 
osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić 
procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa. 

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxx, który wyznaczył Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony 
Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw. 

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxx.  
W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 

na podany adres lub na adres mailowy xxxx.   
Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych 

Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679; 
Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i 

promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i 
konferencje Spółki). 

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.  
 
Treść powyższej klauzuli uległa nieznacznym zmianom, zyskując poniższe brzmienie: 
 Pożyczkobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Pożyczkodawcy wraz z innymi danymi i 

informacjami pozyskanymi przez Pożyczkodawcę w celu zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na 
podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679, jak również – za jego zgodą – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 
pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na 
wydarzenia i konferencje organizowane przez Pożyczkodawcę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest 
obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających.  
Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane 
osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i 
administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i 
regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.  
Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem 
spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we 
wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.  
Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Pożyczkobiorca ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych 
osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Pożyczkobiorca może się również 
sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na 
mocy prawa. 
Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony 
Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Pożyczkobiorca może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw. 
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxx.  
W celu egzekwowania wspomnianych praw, Pożyczkobiorca winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na 
podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.   
Pożyczkobiorca ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych 
Osobowych dotyczących Pożyczkobiorcy narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679. 
Pożyczkobiorca wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Pożyczkodawcę również w celach komercyjnych i 
promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i 
konferencje Pożyczkodawcy). 
Pożyczkodawca zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Pożyczkobiorcy w sposób poufny, przez wyznaczony personel.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści.  


