URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, dnia 20 maja 2019 r.

BA.WZP.26.20.2019.9

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.
„Przeprowadzenie szkolenia w zakresie indywidualnej i grupowej nauki języków obcych” –
sprawa nr BA.WZP.26.20.2019.

Działając na podstawie punktu XIV.1.1) Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający odpowiada na
zadane przez Wykonawcę pytanie:
Pytanie numer 1.
W ogłoszonym przetargu jest informacja ,że do godziny 18:00 będzie można odwoływać
zajęcia językowe.
Uprzejmie proszę o informację, czy w związku z tym, że biuro Szkoły (…) pracuje do 17:00,
jest możliwa zmiana zapisu w ogłoszonym przetargu?
Odpowiedź na pytanie numer 1.
Zamawiający informuje, że nie zgadza się na zmianę terminu odwoływania zajęć językowych
z godz. 18.00 na godz. 17.00 w związku z obowiązującym w Urzędzie tzw. ruchomym czasem
pracy.
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Jednocześnie działając na podstawie punktu XIV.2.1) Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający po § 9
we wzorze umowy wprowadza § 10 o następującej treści:
„§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji
i danych uzyskanych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnie od formy
przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych,
organizacyjnych, danych i informacji na temat Zamawiającego i pracowników
Zamawiającego. Wszelkie dane i informacje nie zostaną ujawnione, udostępnione lub
upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z niniejszej Umowy lub nie
służy jej realizacji.
2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany
jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie
w celu wykonania Przedmiotu umowy.
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4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom
Wykonawcy i osobom realizującym przedmiotową umowę (lektorom lub native
speaker'om), wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym
wykonują Przedmiot umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby osoby realizujące przedmiotową umowę
(lektorzy lub native speakerzy) zachowały w tajemnicy informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między
innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności
danych oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.
6. Powyższe postanowienia nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie
znanych lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony
organ.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień zawartych
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności związanych z ochroną
informacji prawnie chronionych, w tym z ochroną danych osobowych.”
Numeracja po wprowadzonym § 10 we wzorze umowy ulega odpowiedniej zmianie.

Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji
Barbara Jamróz
Dokument podpisany elektronicznie
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