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-00025/16

Data:
29.01.2016 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. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na złożone przez Wykonawców zapytania (odpowiedź numer 4),
informujemy, że według najlepszej wiedzy Wykonawcy, żaden z operatorów kart sportowych, nie spełnia wymagań
postawionych przez Zamawiającego.
W chwili obecnej, decyzją GIODO, zdecydowana większość operatorów kart sportowych posiada status
Administratora Danych Osobowych w odniesieniu do danych osobowych (imię, nazwisko oraz numer karty)
Użytkowników kart. W związku z powyższą informacją wnosimy o ponowne rozpatrzenie prośby Wykonawcy
dotyczącej 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, a Wykonawca jest administratorem danych osobowych w przypadku danych
Użytkowników pakietu sportowego (wyłącznie imię, nazwisko oraz numer karty).
2. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na złożone przez Wykonawców zapytania (odpowiedź numer 4),
informujemy, że według najlepszej wiedzy Wykonawcy, żaden z operatorów kart sportowych, nie spełnia wymagań
postawionych przez Zamawiającego.
W chwili obecnej, decyzją GIODO, zdecydowana większość operatorów kart sportowych posiada status
Administratora Danych Osobowych w odniesieniu do danych osobowych (imię, nazwisko oraz numer karty)
Użytkowników kart. W związku z powyższą informacją wnosimy o ponowne rozpatrzenie prośby Wykonawcy
dotyczącej 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 i zgłaszanych przez nich osób towarzyszących i dzieci, a Wykonawca jest
administratorem danych osobowych w przypadku danych Użytkowników pakietu sportowego (wyłącznie imię,
nazwisko oraz numer karty) zgłaszanych przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:
Ad. 1 i 2.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść, stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ, Projektu umowy, w ten sposób, iż w § 7 Ochrona danych osobowych, po ust. 2 wprowadza
się ust. 3 – 14, w brzmieniu określonym w uaktualnionym Projekcie umowy.
W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ wyznaczone zostają nowe terminy:
− składania ofert – 08.02.2016 r. do godz. 12:00.;
− otwarcia ofert – 08.02.2016 r. o godz. 12:15;
− wniesienia wadium – 08.02.2016 r., do godz. 12:00.
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki:
Projekt umowy w aktualnym brzmieniu.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

Załącznik nr 5
Umowa o świadczenie usług (Projekt)

zawarta w Poznaniu w dniu …………..., pomiędzy:
Starostwem Powiatowym w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 60 – 509, ul. Jackowskiego 18, NIP: 781-16-19-671,
zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………
a
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
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§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych
zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wydanie Pracownikom Zamawiającego,
zatrudnionym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz Dzieciom Pracowników i Osobom Towarzyszącym
Pracowników imiennych kart dostępu.
Wykaz wszystkich obiektów, w których są świadczone usługi znajduje się na stronie internetowej Wykonawcy.
§2
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji Pracownikom Zamawiającego, Osobom
Towarzyszącym oraz Dzieciom o dostępnych w Programie usługach i produktach oraz zasadach korzystania
z Programu, tylko w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego lub za jego pośrednictwem.
Maksymalnie na 3 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego, w którym będzie świadczona
usługa Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wskazanym w § 8 ust. 1 osobom, określoną liczbę kart
sportowych uprawniających, uczestników przystępujących do programu, do korzystania z usług objętych pakietem
sportowo – rekreacyjnym, po jednej karcie dla każdego.
Wykonawca w ramach umowy umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie trwania umowy zakres usług nie mniejszy niż 1.000 obiektów
zlokalizowanych w miastach wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
minimum 80 obiektów łącznie na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.
W zakresie 80 obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego Wykonawca winien
zapewnić łącznie minimum 70 obiektów oferujących co najmniej 1 zajęcia sportowo – rekreacyjne nieodpłatne
( tzn. bez konieczności ponoszenia przez użytkownika dodatkowych kosztów).
Wykaz obiektów, o których mowa w ust. 5 stanowi załącznik do niniejszej umowy.
W przypadku zmniejszenia przez Wykonawcę ilości obiektów, o której mowa w ust. 4 i 5 Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tej okoliczności.

§3
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przesłania aktualnej listy imiennej osób objętych Programem na minimum 10 dni
przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego, w którym będzie świadczona usługa.
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§4
Wynagrodzenie
Zamówienie będzie realizowane do momentu wykorzystania kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia, tj.: 158.100,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
Całkowity koszt dostępu do Programu przez jednego Pracownika wymienionego na liście za okres jednego
miesiąca kalendarzowego wynosi …….. brutto ( słownie:…….), w tym obowiązujący podatek VAT.
Całkowity koszt dostępu do Programu przez jedną Osobę Towarzyszącą wymienioną na liście przez okres jednego
miesiąca kalendarzowego wynosi …… zł brutto (słownie:…..), w tym obowiązujący podatek VAT.
Całkowity koszt dostępu do Programu przez jedno Dziecko wymienione na liście na okres jednego miesiąca
kalendarzowego wynosi ….. brutto (słownie:….), w tym obowiązujący podatek VAT.
Jeżeli rozpoczęcie świadczenia usługi przypadnie w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną usługę. W takim przypadku Wykonawca będzie
zobowiązany odpowiednio umniejszyć ceny jednostkowe wskazane w ust. 2 – 4.
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Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za cały okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty,
o której mowa w ust. 1.
Zamawiający będzie regulował należności za faktycznie uczestniczące w danym miesiącu kalendarzowym
w Programie osoby, o których mowa w ust. 2 – 4 w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§5
Okres obowiązywania i warunki rozwiązania Umowy
1. Umowa będzie obowiązywać od dnia ………………do dnia ……………….. lub do wyczerpania kwoty, określonej
w § 4 ust. 1.
2. Faktyczna liczba osób uczestniczących w Programie będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego,
a określenie w umowie maksymalnej nominalnej wartości nie może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą
roszczeń ze strony Wykonawcy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
§6
Kary umowne
Strony ustalają następujące kary umowne:
1) Kara za nie wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę wynosi 10 % wartości umowy, o której mowa
w § 4 ust 1.
2) W przypadku nie dotrzymania terminu dostarczenia kart Zamawiającemu przysługuje kara umowna
w wysokości 0,5 % kosztu usługi odpowiadającemu liczbie nowo–przystępujących do Programu uczestników,
za każdy dzień zwłoki.
3) Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty, o której
mowa w § 4 ust 1, w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności niezawinionych
przez Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności dotyczących Wykonawcy.
4) W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo żądać
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody.
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§7
Ochrona danych osobowych
Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych pracowników Zamawiającego, Osób
Towarzyszących oraz Dzieci Pracowników, przekazanych Wykonawcy zgodnie z Umową.
W trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zamawiający powierza
Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu niezbędnym
do wykonania Umowy.
Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych objętych zbiorem danych osobowych
o nazwie: „Dane osobowe Pracowników Zamawiającego, Osób Towarzyszących oraz Dzieci Pracowników,”
w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru karty.
Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych zbiorem danych osobowych
o nazwie: „Dane osobowe Pracowników Zamawiającego, Osób Towarzyszących oraz Dzieci Pracowników”.
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Zamawiający oświadcza, iż przygotował stosowną dokumentację wymaganą od Wykonawcy, któremu powierzone
zostaje przetwarzanie danych osobowych.
Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu
określonym w niniejszej umowie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
Poprzez przetwarzanie danych rozumie się: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie danych osobowych.

10. Przed przystąpieniem do przetwarzania, powierzonych przez Zamawiającego danych, Wykonawca zobowiązuje
się wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem
danych, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
11. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku
z nienależytym przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych.
12. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania klauzul poufności z pracownikami wyznaczonymi do przetwarzania
danych osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy.
13. Wykonawca pozostaje w posiadaniu przekazanych przez Zamawiającego do przetwarzania danych, w terminie
realizacji niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do bezzwłocznego trwałego usunięcia tych danych natychmiast
po jej wygaśnięciu.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz innych przepisów.
§8
Postanowienia końcowe
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są:
– …………………………………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………………………………..
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest
– ……………………………………………………………………………………………………………..…….…..
3. Strony oświadczają, że adresy ich siedzib stanowią adresy do doręczania korespondencji.
4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany
w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
6. Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które Zamawiający przewidział i zawarł w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
1) zmiany w zakresie ilości użytkowników korzystających z pakietu sportowego w poszczególnych okresach
rozliczeniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, pod warunkiem nie przekroczenia wartości
całkowitej przedmiotu umowy;
2) możliwość zmniejszenia kwoty jednostkowej, jeśli ogólnie dostępna oferta
Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu i będzie korzystniejsza niż ceny wskazane w ofercie;
3) możliwość zmiany w ilości dostępnych obiektów, pod warunkiem zachowania ich minimalnych ilości
określonych w § 2 ust. 4 i 5;
4) możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego
kwoty określonej w § 4 ust. 1;
5) możliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
7. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zapis ten nie
ma zastosowania w przypadku zmiany osób kontaktowych oraz rozszerzenia przez Wykonawcę zakresu pakietów
objętych Programem, a także okoliczności o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 3.
8. Uczestnicy Programu będą mogli korzystać z dodatkowych usług i Zamawiający będzie o usługach informowany
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej
Wykonawcy.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i kodeksu cywilnego.
10. Umowę sporządzono w pięciu egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 4 egz. dla Zamawiającego.
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