Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych zlokalizowanych
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00004.2016
l.dz.: ZP.KW-00023/16

Data:
26.01.2016 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
ZAPYTANIA:
1. Czy składanie zamówień na karty imienne dla Państwa Pracowników odbywać się ma za pomocą internetowej
platformy internetowej?
Wg. Wykonawcy takie rozwiązania znacznie ułatwi oraz przyspieszy proces składania zamówień na karty sportowo
–rekreacyjne oraz umożliwi Zamawiającemu wgląd w aktualne oraz archiwalne zamówienia, a także umożliwi ich
prostą edycję w przypadku konieczności naniesienia zmian. Ponadto stosowanie systemu elektronicznej platformy
internetowej praktycznie eliminuje błędy powstające zazwyczaj w trakcie wypełniania tradycyjnych plików Excel,
co przekłada się na efektywność współpracy pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.
2. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawców ograniczenia w dostępie do obiektów sportowo–
rekreacyjnych w postaci limitu jednokrotnego wejścia do danego obiektu sportowo–rekreacyjnego w ciągu
jednego dnia, lub możliwości skorzystania z zaledwie jednej usługi w jednym obiekcie jednego dnia?
Jeżeli tak, wnosimy aby ilość takich obiektów nie przekroczyła maks. 15% liczby wszystkich wykazanych w ofercie
obiektów.
Dostęp ograniczony do możliwości skorzystania zaledwie z 1 usługi w danym obiekcie w ciągu dnia uważamy
za co najmniej nieatrakcyjny i nie równy wobec oferty zawierającej w zdecydowanej większości obiekty oferujące
nielimitowany dostęp do świadczonych przez nie usług i zajęć. Uważamy też, że Zamawiający powinien wiedzieć
o ewentualnych ograniczeniach w ofertach potencjalnych Wykonawców.
3. W celu zapewnienia klarowności i poprawności złożonych ofert, Wykonawca prosi Zamawiającego o konieczność
załączenia do oferty szczegółowego wykazu obiektów sportowo–rekreacyjnych zawierającego informacje
teleadresowe oraz informacje o dostępie do obiektu wg. poniższego wzoru.
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Informacja o dostępności do obiektu (ile razy
dziennie użytkownik może korzystać z obiektu)

Wg. Wykonawcy taki wykaz pozwoli Zamawiającemu w pełni zapoznać się z ofertą Wykonawców i w pełni ocenić
Ich potencjał techniczny. Ponadto, tak skonstruowany wykaz pozwoli Zamawiającemu uniknąć sytuacji w którym
dany Wykonawca zapewni dostęp do wybranego obiektu zaledwie raz w ciągu dnia. Taki dostęp do usługi
uważamy za co najmniej nieatrakcyjny i nie równy wobec oferty zawierającej w zdecydowanej większości obiekty
oferujące nielimitowany dostęp do świadczonych przez nie usług i zajęć. Zamawiający powinien wiedzieć
o ewentualnych ograniczeniach w ofertach potencjalnych Wykonawców.
4. Czy Zamawiający zgadza się dokonać modyfikacji treści wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wyłącznie w zakresie
dotyczącym administratora danych osobowych, w taki sposób, że Zamawiający jest administratorem danych
osobowych w stosunku do danych Pracowników Zamawiającego, a Wykonawca jest administratorem danych
osobowych w przypadku danych Użytkowników programu sportowo–rekreacyjnego.
Powyższa prośba wynika z faktu, iż w świetle Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
mamy dwóch Administratorów Danych Osobowych przetwarzających dane w różnym zakresie, w innym celu oraz
na innej podstawie.
Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, gdy Zamawiający jest administratorem danych osobowych w stosunku
do danych Pracowników Zamawiającego, a Wykonawca jest administratorem danych osobowych w przypadku
danych Użytkowników programu sportowo–rekreacyjnego.

Proponowany zapis, otrzymałby brzmienie:
1) Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest:
a) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników;
b) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych Pracowników wskazanych przez niego jako osoby
uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy w ramach Programu.
2) Każdy z administratorów danych wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie
zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
Podkreślamy, iż nasza prośba nie zmienia faktu, iż Państwo pozostają administratorem danych osobowych
w stosunku do danych swoich pracowników.
Dodatkowo, warto zauważyć, że zaproponowane przez Zamawiającego warunki w zakresie danych osobowych
znacząco ograniczają możliwość złożenia ofert przez większą liczbę Wykonawców, co nie leży w interesie
Zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o dokonanie wskazanej zmiany w zakresie administratora danych osobowych.
Taka zmiana we wzorze umowy pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnych ofert a jednocześnie
zapewni możliwość zaoferowania zróżnicowanych ofert różnych Wykonawców.
ODPOWIEDZI:
1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie.
2. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawców ograniczeń, o których mowa w zadanym zapytaniu.
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie.
3. Zamawiający nie wymaga załączenia do złożonej oferty innych dokumentów niż wymienione w Rozdziale IV ust. 4
i 5 oraz w Rozdziele V SIWZ.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zapisami Rozdziału XV SIWZ wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu
podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wykazu obiektów zlokalizowanych łącznie
na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego
4. Zdaniem Zamawiającego zapisy dotyczące danych osobowych, zawarte w stanowiącym załącznik do SIWZ Projekcie
umowy, nie ograniczają kręgu potencjalnych Wykonawców.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.
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