Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Jasna 2/4
00-013 Warszawa

Warszawa, dn. 30 lipca 2014r.
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WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego 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-13/2014 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) - udziela wyjaśnień do
złożonych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1
Czy pracownicy Zamawiającego wyrażają zgodę na korzystanie z usług sportowo

-

rekreacyjnych, których realizacja odbywa się przy użyciu ich telefonów komórkowych, bądź też
odcisków palców? Informacja dla Zamawiającego:

Jako, że beneficjentem przedmiotu

zamówienia mają być pracownicy Zamawiającego prosimy o informację, czy wyrażają oni chęć
na korzystanie z takich usług jeśli obłożone są one koniecznością każdorazowego zabierania ze
sobą do obiektu sportowo - rekreacyjnego telefonu komórkowego, na podstawie którego
dokonywana jest obligatoryjna weryfikacja i rejestracja Użytkownika w obiekcie.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający sprecyzował te kwestie w pkt. 6.3. SIWZ. Zamawiający działając w interesie
pracowników a także będąc wyrazicielem ich oczekiwań, informuję iż nie dopuszcza takiego
rozwiązania identyfikacji a tym bardziej udostępniania danych biometrycznych osób będących
Uczestnikami Programu. Dopuszczenie tak uciążliwej i nie akceptowanej przez pracowników
formy identyfikacji doprowadziłoby do istotnego ograniczenia liczby osób korzystających z
programu co nie leży w interesie Uczestników Programu a tym bardziej Zamawiającego.
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Pytanie nr 2
Czy jedynym, wystarczającym, dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i
dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta (magnetyczna,
chipowa lub zbliżeniowa), po okazaniu której wraz z dowodem osobistym i podpisem na liście
Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu? Informacja dla Zamawiającego:

Według

posiadanej wiedzy przez (...), na rynku polskim spośród czterech podmiotów działających na
rynku sportowo - rekreacyjnym zaledwie jedna firma stosuje telefoniczny i biometryczny
system weryfikacji w obiektach. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w wyroku z dnia 11 stycznia
2008 r. (sygn. Akt: KIO/UZP 33.07) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „Zamawiającemu
wolno określić przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający jego potrzebom, pod
warunkiem, że określenie przedmiotu zamówienia nie spowoduje wyeliminowania konkurencji
poprzez wskazanie na konkretne rozwiązania techniczne, które oferuje tylko jeden dostawca".
Powyższa opinia, w nieco zmienionej formie, funkcjonuje również obecnie o czym świadczy
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2011 r. zgodnie z którym: „(..) Zamawiający
nie musi dopuszczać do udziału w postępowaniu wszystkich podmiotów działających w danej
branży (..)" (sygn.. akt KIO 953/11 z dnia 17 maja 2011 r.). Z posiadanej przez nas wiedzy
wynika, iż Użytkownicy niechętnie przystępują do programu sportowo - rekreacyjnego jeśli
możliwość korzystania z niego uzależniona jest od kwestii posiadania przez nich telefonów
komórkowych. Z naszych obserwacji wynika, iż do programu zgłasza się wówczas znacznie
mniej Użytkowników, niż gdyby przedmiot zamówienia świadczony był w sposób najprostszy tj.
na podstawie imiennej karty (magnetycznej, chipowej lub zbliżeniowej), po okazaniu której
wraz z dowodem osobistym i podpisem na liście Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu.
Zaznaczamy przy tym, że dokument tożsamości jest dokumentem obligatoryjnym dla każdego
obywatela RP. Natomiast nie każdy posiada komórkowy aparat telefoniczny, którym mógłby
posłużyć się w trakcie weryfikacji w obiekcie sportowo - rekreacyjnym. Co więcej za pomocą
dowodu osobistego pracownik obiektu sportowo - rekreacyjnego jest w stanie zweryfikować
tożsamość Użytkownika, w przeciwieństwie do weryfikacji za pomocą telefonu komórkowego,
który można dowolnie przekazywać, co w efekcie finalnym może okazać się niekorzystne dla
samego Zamawiającego, ponieważ z usług które Zamawiający współfinansuje korzystać mogą
osoby trzecie, zupełnie niezwiązane z Zamawiającym, co może grozić naruszeniem dyscypliny
finansów publicznych.
Odpowiedź na pytanie 2
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Wystarczającym i dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem identyfikacji jest imienna
karta (magnetyczna, chipowa lub zbliżeniowa), po okazaniu której wraz z dowodem osobistym i
podpisem na liście Użytkownik jest wpuszczany do obiektu. Zamawiający nie dopuszcza
rozwiązania technicznego polegającego na identyfikacji osób będących Uczestnikami Programu
na podstawie przekazanych danych biometrycznych lub telefonu komórkowego.
Pytanie nr 3
Czy Wykonawca może (we własnym zakresie i niezależnie od Zamawiającego) pobierać od
Pracowników Zamawiającego i ich osób towarzyszących tak osobiste dane jak np.: numery
telefonów, numery PESEL, odciski linii papilarnych/rozkład tzw. minucji, adresy e-mail?
Informacja dla Zamawiającego: Według najlepszej wiedzy (...) zakres rozwiązania polegającego
na weryfikacji linii papilarnych (rozkładu tzw. minucji) 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

-

ochrona stanu zdrowia

Według (...), w przypadku usług sportowo-rekreacyjnych nie zachodzą zatem wystarczające
przesłanki

do

przetwarzania

danych

osobowych

„wrażliwych".

Według

naszej

firmy

Zamawiający jest stroną umowy i w znacznym stopniu odpowiada za bezpieczeństwo danych
zgłaszanych przez siebie Pracowników do programu sportowo-rekreacyjnego. W związku z
powyższym, uważamy, że Zamawiający wcale nie musi wyrażać zgody na to, żeby takie dane jak
np. odciski palców (rozkład tzw. minucji), adresy mailowe, numery telefonów itp. musiały być
wykorzystywane w świadczeniu usług sportowo-rekreacyjnych. Według (...), cel zbierania tak
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dużej ilości informacji od Pracowników (w tym również tych należących do puli tzw. danych
sensytywnych) jest nieadekwatny w stosunku do celu w jakim podjęte są takie działania. Takie
działanie naruszałoby bowiem prywatność Pracowników chcących skorzystać z programu
sportowo-rekreacyjnego w sposób zupełnie nieadekwatny do celów, które ma osiągnąć.
Potwierdzenie powyższej opinii można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej GIODO:
http://www.giodo.gov.pI/1520001/id_art/3271/j/pl/,
a także na
http://www.giodo.gov.pI/1520001/id_art/3287/j/pl/
gdzie określone zostało iż:
- „(..) Itak dane biometryczne mogą być zbierane np. w celu wyrobienia paszportu czy
zapewnienia

bezpieczeństwa

w szczególnie

istotnych

strefach

(chociażby

w takich

pomieszczeniach w bankach, w których ustawione są sejfy). Natomiast nie powinny być
wykorzystywane np. przez pracodawców w celu ewidencji czasu pracy lub przez szkoły w celu
kontroli osób wchodzących do budynku(..)"
oraz
- „Takie postępowanie (..) prowadzi do naruszenia zasady adekwatności

ustanowionej

w ustawie o ochronie danych osobowych, zgodnie z którą administrator danych (..) nie
powinien pozyskiwać danych osobowych ponad miarę, lecz jedynie te, które są niezbędne dla
zrealizowania celów. Tymczasem kontrolę tego, kto wchodzi do budynku, można zapewnić
w inny sposób lub za pomocą innych technik, np. poprzez wprowadzenie kart magnetycznych.."
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania w którym Wykonawca pobierać będzie dane
biometryczne osób będących Uczestnikami Programu. Zamawiający zgodnie z § 2 ogólnych
warunków umowy przekaże jedynie listę imienną (imię i nazwisko) która będzie podstawą do
wydania kart uprawniających do korzystania z programu.
Pytanie nr 4
Czy jedyne dane jakie Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy na potrzeby realizacji
przedmiotu zamówienia to imię i nazwisko Użytkownika imiennej karty? informacja dla
Zamawiającego: Według (...), jedynymi danymi jakie Wykonawcy są wystarczające do
świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych są imię i nazwisko Użytkownika karty.\
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający zgodnie z § 2 umowy przekaże jedynie listę imienną (imię i nazwisko) która będzie
podstawą do wydania kart uprawniających do korzystania z programu.

Pytanie nr 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 czy też rozkład tzw. minucji itp.
Odpowiedź na pytanie 5
Stanowisko Zamawiającego dotyczące kwestii identyfikacji Uczestników Programu zostało
sprecyzowane powyżej oraz w treści SIWZ i Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w tej
sprawie.
Pytanie nr 6
Czy

Zamawiający

dopuszcza

konieczność

posiadania

przez

Użytkowników

telefonów

komórkowych w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia? Informacja dla
Zamawiającego: Według firmy (...), konieczność posiadania telefonów (szczególnie prywatnych)
przez Użytkowników

może być utrudnieniem dla wybranych Użytkowników (tj. np.

nieposiadających telefonów komórkowych lub osób starszych).
Odpowiedź na pytanie 6
Stanowisko Zamawiającego dotyczące kwestii identyfikacji Uczestników Programu zostało
sprecyzowane powyżej oraz w treści SIWZ i Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w tej
sprawie.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wszelkie narzędzia
służące do bezpośredniej weryfikacji Użytkowników w obiektach?
Informacja dla Zamawiającego: Powyższe pytanie wynika z faktu, iż nasza firma (przy
ewentualnej współpracy z Zamawiającym) bezpłatnie dostarczy imienne karty Zamawiającemu
służące do weryfikacji Użytkowników w obiekcie i dające możliwość skorzystania z usługi w
danym obiekcie. Uważamy, że jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia kart, to powinien
również analogicznie żądać bezpłatnego dostarczenia telefonów komórkowych (wraz z ważną
kartą SIM) od firm, które stosują system telefoniczno-biometryczny

przy weryfikacji

Użytkowników w obiektach. Przemawia nad tym nadrzędna zasada w Zamówieniach
Publicznych mówiąca o równym traktowaniu Wykonawców. Jeżeli dany Wykonawca odmówi
jednak dostarczenia telefonów komórkowych, to (przy badaniu ilości obiektów sportoworekreacyjnych), Zamawiający powinien wziąć pod uwagę w ofercie takiej firmy tylko obiekty
gdzie są zainstalowane czytniki biometryczne. Proszę jednocześnie mieć na uwadze, że, według
najlepszej wiedzy (...), firmy konkurencyjne posiadają terminale biometryczne tylko w

wybranych obiektach, co sprawia, że przeważającą formą weryfikacji może być system
telefoniczny. Brak stanowiska Zamawiającego w tej kwestii może powodować, że niektórzy
Pracownicy mogą zostać wykluczeni z możliwości korzystania usług sportowo-rekreacyjnych
(dotyczy to przede wszystkim osób starszych oraz dzieci), co według (...) działa na znaczną
niekorzyść Zamawiającego i jego Pracowników.
Odpowiedź na pytanie 7
Stanowisko Zamawiającego dotyczące kwestii identyfikacji Uczestników Programu zostało
sprecyzowane powyżej oraz w treści SIWZ i Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w tej
sprawie.
Pytanie nr 8
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia
Pracowników

i Ich Osób Towarzyszących

nie posiadających

komórkowych

aparatów

telefonicznych (np. dzieci czy też osoby starsze), bądź nie wyrażających zgody na przetwarzanie
ich danych osobowych z puli danych sensytywnych?
Odpowiedź na pytanie 8
Stanowisko Zamawiającego dotyczące kwestii identyfikacji Uczestników Programu zostało
sprecyzowane powyżej oraz w treści SIWZ i Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w tej
sprawie.
Pytanie nr 9
Czy składanie zamówień na karty imienne dla Państwa Pracowników odbywać się ma za
pomocą internetowej platformy internetowej? Wg. (...) 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.
Odpowiedź na pytanie 9
Zamawiający w treści Ogólnych Warunków Umowy (§ 2 ust. 1 i 2) dopuścił takie rozwiązanie.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawców ograniczenia w dostępie do
obiektów sportowo - rekreacyjnych w postaci limitu jednokrotnego wejścia do obiektu
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sportowo - rekreacyjnego w ciągu jednego dnia, lub możliwości skorzystania z zaledwie jednej
usługi w jednym obiekcie jednego dnia?
Odpowiedź na pytanie 10
Zamawiający nie dopuszcza takich ograniczeń, pakiet musi zapewniać nielimitowaną możliwość
korzystania z wybranych przez uprawnionego posiadacza pakietu obiektów sportoworekreacyjnych przez co należy rozumieć brak jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z obiektów
sportowych przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez dany obiekt
wynikających z obowiązujących w nim godzin pracy, grafików i regulaminów obowiązujących
wszystkich użytkowników danego obiektu. Zamawiający dopuścił jedynie ograniczenia opisane
w § 1 ust. 2 Ogólnych Warunków Umowy (przypis nr 12).
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby potencjalni Wykonawcy podawali w swoich ofertach
obiekty świadczące takie usługi jak np.: vacu, masaże (rollmasaże), solaria, zabiegi kosmetyczne,
zabiegi fryzjerskie itp.? Informacja dla Zamawiającego: (...) Ustawa z 4.3.1994 r. o Zakładowym
Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1996 nr 70, poz. 335 ze zm.) ściśle definiuje jaki zakres
działalności socjalnej on obejmuje. Są to:
-

usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku (wczasy, kolonie,
obozy, wczasy pod gruszą), w kraju i za granicą

-

działalność kulturalno-oświatowa (bilety do kina, teatru, opery itp.)

-

działalność sportowo rekreacyjna (tj. basen, siłownia, zawody i imprezy sportowe itp.)

-

opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania
przedszkolnego,

-

udzielenie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej
pomocy na cele mieszkaniowe

W związku z powyższym, według (...), takich usług jak:
vacu, masaże (rollmasaże), platforma wibracyjna, solaria, zabiegi kosmetyczne, zabiegi
fryzjerskie itp. nie można finansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Proszę mieć również na uwadze, że zakup takich usług może zostać zakwestionowany poprzez
odpowiednią instytucję regulującą wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, co może się okazać niekorzystne dla samego Zamawiającego. Z powyższą opinią, w
trakcie postępowań przetargowych na usługi sportowo-rekreacyjne, zgodziło się wiele instytucji
i nie pozwalały one na załączanie takich usług jak np. masaże do ofert Wykonawców. Zdarzało
się również, że takie oferty były również odrzucane za niezgodność z zapisami SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 11
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług sportowo rekreacyjnych w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych co zostało
sprecyzowane w treści pkt 6.1. SIWZ. Wymienione usługi takie jak np.: vacu, masaże
(rollmasaże), solaria, zabiegi kosmetyczne, zabiegi fryzjerskie itp. nie klasyfikują się w kategorii
usług sportowo rekreacyjnych.
Pytanie nr 12
W związku z zapisami SIWZ dotyczącymi sposobu weryfikacji Użytkowników w obiektach
(...) zwraca się do Zamawiającego o zmianę/usunięcie zapisów, które ograniczają
możliwość

złożenia

oferty

przez

podmioty

gwarantujące

prawidłowe

wykonanie

przedmiotu zamówienia, a te innymi metodami techniczno-organizacyjnymi niż opisane
przez Zamawiającego. Każda wizyta Użytkownika karnetu (...) musi być zarejestrowana w
systemie w celu późniejszych rozliczeń kosztów z obiektem. W tym celu (...) stosuje czytnik
danych biometrycznych lub weryfikację SMS przy użyciu telefonu komórkowego za
pomocą bezpłatnej automatycznej infolinii (...), nie generujące żadnych dodatkowych
kosztów dla użytkowników. Oba systemy weryfikacji/rejestracji wejścia opisane są
szczegółowo poniżej. Weryfikacja/elektroniczna rejestracja wejścia stosowana przez (...)
jest odpowiednikiem innych sposobów stosowanych przez pozostałych Wykonawców,
takich jak np. okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości zdjęciem, wpisanie
na listę publicznie wyłożoną w recepcji obiektu swoich danych - imienia, nazwiska, numeru
karty, nazwy firmy i złożenie własnoręcznego podpisu. Weryfikacja/rejestracja wejścia na
terminalu: przy weryfikacji na terminalu (...) Użytkownik otrzymuje od (...) unikatowy 6cyfrowy kod PIN, który służy do jednorazowego za rejestrowania „odcisku palca" w
systemie. Po dokonaniu (jednorazowo) zarejestrowania „odcisku palca" Użytkownik
każdorazowo przed skorzystaniem z usługi przykłada palec do czytnika, na ekranie recepcji
wyświetlają się dostępne w posiadanym przezeń karnecie usługi, recepcja zaznacza
wybraną usługę i Użytkownik z niej korzysta. Terminale (...) nie pobierają pełnego odcisku
palca, a jedynie minucje - charakterystyczne punkty linii papilarnych. Rozkład minucji nie
umożliwia odtworzenia pełnego odcisku palca. Weryfikacja

Użytkownika/rejestracja

wejścia za pomocą czytników biometrycznych nie wymaga przekazywania i przetwarzania
w celu realizacji umowy żadnych danych osobowych wrażliwych (danych z puli danych
sensytywnych).

Weryfikacja/rejestracja

wejścia

poprzez

system

sms:

Użytkownik

bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi w obiekcie po połączeniu z bezpłatną linią (...)
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zgodnie z instrukcjami lektora wybiera

numer

usługi

w

telefonie

komórkowym,

otrzymuje smsem (bezpłatnie) z serwera potwierdzenie uprawnień do korzystania z usług,
okazuje je w recepcji i korzysta z usługi (stand z numerami usług dostępnych w danym
obiekcie znajduje sią w widocznym miejscu w recepcji obiektu). Karnet Użytkownika
przypisany jest do numeru telefonu zarejestrowanego w bazie (...). Jest to telefon
własny Użytkownika lub w przypadku osób nieposiadających własnego telefonu - telefon
użyczony przez (...) na czas realizacji umowy. Jeżeli użytkownik Zamawiającego nie posiada
telefonu komórkowego, wówczas (...) na mocy bezpłatnej umowy użyczenia udostępnia
użytkownikom urządzenie telekomunikacyjne (telefon komórkowy) służący wyłączne
weryfikacji/rejestracji: wejścia w obiekcie. Za pomocą telefonu o zarejestrowanym w
systemie

numerze

-

zawsze

w

każdym

obiekcie

tego

samego

-

przy

użyciu bezpłatnej automatycznej infolinii (...) dany użytkownik bezpośrednio przed
skorzystaniem z usługi rejestruje/weryfikuje wejście do obiektu i uzyskuje dostęp do usług.
We wszystkich obiektach w Polsce Użytkownik ma możliwość weryfikacji/rejestracji
Użytkownika

karnetu

(...)

poprzez

system

sms.

Weryfikacja/rejestracja

wejścia

Użytkownika karnetu (...) poprzez system sms (bezpłatną infolinie) niezależnie od tego czy
karnet przypisany jest do jego własnego do użyczonego przez (...) telefonu - nie może
odbywać bez użycia telefonu komórkowego (własnego Użytkownika lub użyczonego przez
(...)) Jest to niemożliwe technicznie. W związku z powyższym (...) wnosi o zmianę zapisów w
części II SIWZ pkt 6.3. w części dotyczącej identyfikacji/weryfikacji Użytkownika w obiekcie,
następująco: „...lub podpisania listy na terenie całego kraju, w szczególności w Warszawie i
miejscowościach znajdujących się w okolicach Warszawy. Zamawiamy dopuszcza również
systemy

identyfikacji

oparte

o

dane

biometryczne

z

zastrzeżeniem,

że

gdy

obiekt sportowo-rekreacyjny nie posiada odpowiedniej infrastruktury lub urządzeń
technicznych
Wykonawca

pozwalających

na identyfikację

zobowiązany jest

za pomocą

do zapewnienia

danych

alternatywnej

biometrycznych

metody

weryfikacji

tożsamości uczestników. Zamawiajmy dopuści stosowanie urządzeń telekomunikacyjnych
jako sposobu weryfikacje tożsamość użytkowników wyłącznie gdy weryfikacja taka nie
będzie wymagała poniesienia kosztów przez osobę uprawnioną do korzystania z usług
sportowo- rekreacyjnych oraz nie będzie wymagała bezwzględnie posiadania przez ta
osobę własnego (urządzenia telekomunikacyjnego). Wnosimy również o usunięcie przypisu
nr 3 w pkt. 6.3.
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Zwracamy szczególną uwagę Zamawiającego na fakt, iż sposób identyfikacji/weryfikacji
Użytkownika karnetu (karty) oraz rejestracji wejścia (korzystania z usługi) w celu rozliczeń z
obiektem jest kwestią rozwiązań organizacyjnych i technicznych u poszczególnych
Wykonawców i nie zmienia on istoty przedmiotu zamówienia - świadczenia usług zajść
sportowo-rekreacyjnych

dla pracowników Zamawiającego,

co zostało

wielokrotnie

potwierdzone przez innych Zamawiających (m.in. Sąd Okręgowy w Krakowie, Warszawski
Sąd Administracyjny, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów) w toku postępowań w których brała udział (...). Tym
samym można stwierdzić, że rozwiązania techniczno-organizacyjne stosowane przez (...)
przy weryfikacji Użytkowników są tak pod wzglądem formalnym jak i praktycznym
dogodne zarówno dla Zamawiających, jak i bezpośrednio dla samych Użytkowników.
Zgodnie z art. 7, ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przygotowuje i
przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Tym samym wprowadzenie
ograniczeń, które dotyczą nie istoty zmówienia a kwestii technicznych o charakterze
pobocznym do samego zamówienia, doprowadzających do wykluczenia niektórych
potencjalnych

Wykonawców

(spełniających warunki SIWZ w zakresie

przedmiotu

zamówienia i de facto zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia) z postępowania
przetargowego narusza zasadę równego traktowania Wykonawców, może być działaniem
sprzecznym z ustawą i nie znajduje uzasadnienia prawnego. Należy zwrocie uwagę, ze
przedmiotem usługi nie jest sposób weryfikacji/rejestracji wejścia użytkownika, lecz
udostępnienie

usług

sportowo-rekreacyjnych.

W

związku

z

powyższym

sposób

weryfikacji/rejestracji wejścia jest elementem irrelewantnym w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Wykonawca nie wymaga, by Zamawiający dostosowywał opis przedmiotu
zamówienia do jego (Wykonawcy) możliwości. Wykonawca ma możliwość dostawy usług
będących przedmiotem zamówienia. Dodatkowo należy wskazać, iż w obecnej chwili na
rynku istnieją formalnie tylko cztery firmy oferujące dostęp do usług sportowo rekreacyjnych, z czego jednak dwa podmioty stanowią jedną grupę kapitałową w
rozumieniu art. 24 2 pkt 5 ustawy. Wynika z tego iż de facio w postępowaniach ofertę
może złożyć najwyżej trzech Wykonawców. W związku z powyższym przygotowanie SIWZ
w sposób wykluczający udział jednego z trzech wykonawców obecnych na rynku może
naruszać zasadą Określoną w art, 29 ust. 2 Pzp. (...) wnioskuje więc do Zamawiającego o
dopuszczenie wszystkich możliwych i funkcjonujących na rynku karnetów sportowoStrona 10 z 11

rekreacyjnych, sposobów weryfikacji Użytkowników/rejestracji wejścia i skorzystania z
usługi przez Użytkownika (przy spełnieniu przez Wykonawcą pozostałych związanych z
istotą przedmiotu zamówienia warunków SIWZ) poprzez zmiany treści rozdziału w sposób
opisany powyżej. Informujemy również iż wymienione w przypisie 3 (do pkt. 6.3) dane
czyli: kody PIN i sms nie są danymi osobowymi ani tym bardziej danymi osobowymi
wrażliwymi . Natomiast dane biometryczne, których używa Wykonawca przy procesie
weryfikacji przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika do Wykonawcy. W opinii
GIODO „... podstawą prawną przetwarzania danych biometrycznych

użytkowników

(zarówno indywidualnych jak i korzystających z „Multikarnetów (...)" w ramach umowy
zawartej przez Spółkę z pracodawcą jest zgoda osoba której dane dotyczą" Odrzucenie a
priori przez Zamawiającego innych niż stosowane przez pozostałych Dostawców na rynku
rozwiązań technicznych dotyczących weryfikacji Użytkowników i rejestracji wejścia może
pozbawić (...) możliwości przedstawienia oferty nieco innej - być może korzystniejszej pod
wieloma względami dla Użytkowników - aniżeli oferta dotychczasowego monopolisty
karnetów sportowo- rekreacyjnych.
Odpowiedź na pytanie 12
Stanowisko Zamawiającego dotyczące kwestii identyfikacji Uczestników Programu zostało
sprecyzowane w treści SIWZ co Zamawiający podtrzymał w treści udzielonych wyjaśnień
przedstawionych powyżej. Zamawiający utrzymuje bez zmian zapisy pkt 6.3. SIWZ oraz
Załącznika nr 6 do SIWZ (ogólne warunki umowy).

Wyjaśnienia treści SIWZ jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający
nie przedłuża terminu składania ofert.

Działając w oparciu o ustalone zasady korespondencji, które zgodnie z wyborem Zamawiającego zostały sprecyzowane w treści
ogłoszenia o zamówienia przedmiotowego postępowania - Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania nir
przesłać na numer faks 22 596-44-50.
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