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Uczestnicy postępowania
przetargowego

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć
sportowo - rekreacyjnych

dla sędziów, pracowników

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w

Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w
wyznaczonych

ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną

umowę

współpracy" - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-18/2013 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych - wyjaśnia i modyfikuje treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

1) Czy Wykonawco może we własnym zakresie i niezależnie od Zamawiającego pobierać od Pracowników
Zamawiającego i ich osób towarzyszących tak osobistych danych jak np.: numer telefonów, numer
PESEL, odciski linii papilarnych, adresy e-mail?
Według najlepszej wiedzy Wykonawcy zakres rozwiązania polegającego na weryfikacji linii papilarnych
może budzić wątpliwości, ponieważ dane takie należą do grupy danych biometrycznych „wrażliwych".
Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926 ze zm.), co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Generalnego Inspektora Danych
osobowych GIODO, przetwarzanie danych „wrażliwych" jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli
występuje:
-

zgoda osoby na piśmie

-

przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby,
której te dane dotyczą

-

ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą

-

wykonywanie statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń,
fundacji lub innych nie zarobkowych organizacji (dotyczy wyłącznie członków tych organizacji)

-

dochodzenia spraw przed sądem

-

zatrudnienie pracowników i innych osób, a zakres danych określa ustawa
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-

ochrona stanu zdrowia

Według

Wykonawcy,

w

przypadku

usług

sportowo-rekreacyjnych

nie

zachodzą

zatem

wystarczające przesłanki do przetwarzania danych osobowych „wrażliwych".
2) Jo kie dane Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy na potrzeby wykonania zamówienia?
3) Czy Zamawiający dopuszcza konieczność posiadania przez użytkowników telefonów komórkowych w
celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu

zamówienia?

4) Czy jedynym dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do
obiektów sportowo - rekreacyjnych jest imienna karta, po okazaniu której wraz z dowodem osobistym
i podpisem na liście użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu?
5) Czy dopuszczają

Państwo inne formy

weryfikacji uczestników jak np. stosowanie

kodów PIN

otrzymywanych poprzez wiadomości sms, czy weryfikację danych biometrycznych (tj. odcisków palców
uczestników)?
6) Czy pracownicy Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych z puli danych
sensytywnych (tzw. dane wrażliwe, na których przetwarzanie wymagana jest pisemna zgoda każdej
osoby; której dane dotyczą)?
7) Czy wyrażają Państwo zgodę na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia pracowników nie
posiadających komórkowych aparatów telefonicznych, bądź nie wyrażających zgody na przetwarzanie
ich danych osobowych z puli danych sensytywnych?
8) Czy weryfikacja Użytkowników w obiektach sportowo-rekreacyjnych ma być zwolniona z dodatkowych
opłat i innych mikropłatności?
9) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie minimalnego czasu korzystania z usług do 45 minut.
Powyższa prośba wynika z faktu, że część obiektów sportowo - rekreacyjnych wyznacza właśnie taki
czas korzystania z usługi. Ewentualna, negatywna odpowiedź Zamawiającego może być z niekorzyścią
dla samych Pracowników, ponieważ nie będą oni mogli ewentualnie (w przypadku wyboru naszej
oferty) korzystać z usług obiektów o krótszym czasie usług.
10) Czy dostęp do usług ma być zwolniony z dodatkowych opłat chyba że takie pobierane są przez same
obiekty sportowo-rekreacyjne,

a jednostkowa

wartość takiej dopłaty nie jest wyższa niż 25 zł i

regulowana będzie przez Użytkownika w obiekcie, nie obciążając przy tym Zamawiającego?

Odp. pyt 1-8 Zamawiający zawarł już w treści SIWZ w pkt. 6.3. jednoznaczne informacje dotyczące
procedur weryfikacji użytkowników w obiektach sportowych o których mowa powyżej.
Treść SIWZ wyczerpuje całkowicie podniesione w treści pytania, wątpliwości w tej sprawie.
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Odp. pyt 9.

Zamawiający ustalił iż większość basenów będących własnością OSiR wprowadziła
ograniczenie czasowe (dla osób korzystających z karnetów) do korzystania z basenów do
45 minut, w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia czasu
świadczenia usług do 45 minut dla obiektów basenowych (sic. pkt. 6.3. SIWZ ).
Mając powyższe na uwadze zapis pkt. 6.3. SIWZ otrzymuje brzmienie: „Zamawiający
dopuszcza jedynie iż w obiektach sportowo- rekreacyjnych mogą wystąpić ograniczenia
czasowe takie jak np. wejście na basen min 45 minut, wejście na saunę 30 minut, wynajem
kortu do squasha min 60 minut".

Odp. pyt 10. Zamawiający podtrzymuje iż generalnie dostęp do usług sportowo - rekreacyjnych będzie
zwolniony z dodatkowych opłat z wyjątkiem szczególnych sytuacji, że takie dopłaty
pobierane będą przez same obiekty sportowo-rekreacyjne, a jednostkowa wartość takiej
dopłaty nie będzie wyższa niż 25 zł i regulowana będzie przez Użytkownika w obiekcie, nie
obciążając przy tym Zamawiającego (np. squash, tenis itp.)

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników
postępowania.
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