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Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu   

 

 

Numer sprawy: ZP 20 / 2017 

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usług zapewniających 

nielimitowany dostęp do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach imiennych kart 

dostępu udostępnionych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i ich 

dzieciom oraz osobom towarzyszącym. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące 

postępowania świadczenia usług zapewniających nielimitowany dostęp do obiektów i zajęć 

sportowo – rekreacyjnych w ramach imiennych kart dostępu udostępnionych pracownikom 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i ich dzieciom oraz osobom 

towarzyszącym. 

 

Pytanie nr 1: 

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w dwóch wariantach: 

a) Karta umożliwiająca korzystanie z wszystkich dostępnych usług dla dzieci do 18 roku 

życia; 

b) Karta umożliwiająca korzystanie tylko z basenu dla dzieci do 15 roku życia.” 

Zastosowanie powyższych zmian pozwoli Wykonawcy na złożenie korzystniejszej oferty pod 

względem finansowym, co zgodnie z zasadą gospodarności (racjonalności) wydatkowania 

środków publicznych przemawia za słusznością dokonania takiej zmiany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na umożliwienie złożenia oferty w dwóch wariantach. 
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Pytanie nr 2: 

2. Zgodnie ze stanowiskiem organów administracyjnych odpowiedzialnych za ochronę 

danych osobowych popartym publikowanymi na stronie Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych decyzjami, operatorzy kart sportowych winni posiadać status administratora 

danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych w stosunku do danych osobowych posiadaczy kart programu sportowego. 

Należy zatem uznać, że Zamawiający nie może powierzyć Wykonawcy przetwarzania danych 

posiadaczy kart w ramach umowy powierzenia, o której mowa w art. 31 ustawy, gdyż 

przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgód osób, których dane dotyczą. 

Z uwagi na to zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę paragrafu 6 projektu umowy 

dotyczącego ochrony danych osobowych. Wykonawca proponuje następujące brzmienie 

zapisów: 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.), dalej „Ustawa” jest: 

1) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich użytkowników kart po 

zebraniu zgód na przetwarzanie ich danych osobowych; 

2) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych przez 

niego jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie 

umowy/zamówienia. Po odebraniu od tych osób zgód, Zamawiający będzie przetwarzał ich 

dane osobowe w wyniku powierzenia przez Wykonawcę, na zasadach i w zakresie 

określonych w szczególności w ust. 3-6. 

2. Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie 

zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę przed 

zgłoszeniem swojego udziału w Programie na formularzu papierowym według wzorów 

przekazanych przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zbiera w imieniu i na rzecz Wykonawcy zgody Użytkowników na 

przetwarzanie danych osobowych w wersji papierowej. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) archiwizacji przedmiotowych oświadczeń Użytkowników w imieniu Wykonawcy przy 

zastosowaniu wymaganych przepisami Ustawy zasad bezpieczeństwa danych, 

2) udostępnienia Wykonawcy oryginałów przedmiotowych oświadczeń Użytkowników                  

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy 

zgłoszonego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Na podstawie art. 31 Ustawy, Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania 

następujące dane osobowe Użytkowników: 
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1) w przypadku Pracowników: imię i nazwisko, numer Karty, rodzaj Karty, numer kadrowo-

płacowy (w razie faktycznego przekazania takiej danej do Wykonawcy przez 

Zamawiającego); 

2) w przypadku Osób Towarzyszących: imię i nazwisko, numer Karty, rodzaj Karty; 

3) w przypadku Dzieci: imię i nazwisko, miesiąc oraz rok urodzenia, numer Karty, rodzaj 

Karty; wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a w szczególności             

w celu archiwizacji i udostępniania oświadczeń. 

6. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych 

osobowych użytkowników kart zgodnie z Ustawą, w szczególności do wdrożenia 

technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co najmniej w zakresie określonym 

w art. 36-39 Ustawy, a także innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu 

prawidłowego wykonania umowy/przedmiotu zamówienia. 

7. Zarówno Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przestrzegania i stosowania 

przepisów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. z dniem jego obowiązywania. 

8. Wykonawca zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez 

Zamawiającego wymagań wynikających z postanowień ustępu 4-6 powyżej. Zamawiający 

dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez 

Wykonawcę. Kontrola może ograniczyć się do przyjęcia przez Wykonawcę pisemnych 

wyjaśnień od Zamawiającego. 

9. Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywał informacje i wyjaśnienia dotyczące 

przetwarzania danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania przez Wykonawcę. 

Zamawiający będzie również informować Wykonawcę o planowanych i faktycznie 

przeprowadzanych kontrolach GIODO oraz o korespondencji z organem, w zakresie w jakim 

może ona dotyczyć danych osobowych powierzonych przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników kart dla celów 

podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami,    

a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia 

umowy/zamówienia. 

11. Po zaprzestaniu korzystania z Programu przez Użytkownika, Wykonawca może 

przechowywać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym dla dochodzenia 

roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu paragrafu 6 umowy. 

 

 

 


