BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 05.09.2018r.
CBA/F-WZP/2112/2018
Egz. pojedynczy

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych”
– nr sprawy: 1/USS/2018/KK

Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9,
00-583 Warszawa, w związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi ogłoszenia, które
wpłynęły w dniu 24.08.2018r., udziela wyjaśnień i modyfikuje treść ogłoszenia w sposób
następujący:
Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, iż §1, ust. 14 ma charakter fakultatywny i w przypadku
zaznaczenia w formularzu ofertowym, iż Wykonawca nie będzie stosował określonych przez
Zamawiającego klauzul społecznych zapis ten zostanie usunięty z umowy.
Odpowiedź:
Tak, w przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym, iż Wykonawca nie będzie stosował
określonych przez Zamawiającego klauzul społecznych, zapis ten zostanie usunięty z
umowy.
Pytanie nr 2:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie zapisów umowy dotyczących ochrony
danych osobowych, tj. §10 Załącznika nr 5 do SIWZ następującym brzmieniem:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest:
1) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników po
zebraniu oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w zakresie i
na zasadach opisanych w niniejszej Umowie;
2) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, do których
zwraca się z informacją o możliwości objęcia Programem. Po odebraniu od tych
osób oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych Klient będzie
przetwarzał ich dane osobowe w wyniku powierzenia przez Wykonawcę na
zasadach i w zakresie określonym w niniejszej Umowie.
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.
3. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do
realizacji Umowy, na podstawie oświadczeń Użytkowników w przedmiocie przetwarzania
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danych osobowych złożonych przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie na
formularzu papierowym według wzorów dostarczonych przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zbiera w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczenia Użytkowników w
przedmiocie przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej. Zamawiający
zobowiązuje się do:
1) archiwizacji przedmiotowych oświadczeń Użytkowników w imieniu Wykonawcy przy
zastosowaniu wymaganych przepisami prawa 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;
3) w zależności od decyzji Wykonawcy, do usunięcia albo przekazania Wykonawcy
przedmiotowych oświadczeń Użytkowników w terminie 14 dni od rozwiązania
Umowy
5. Na podstawie art. 28 RODO, Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania
dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
Umowy, a w szczególności w celu zebrania oświadczeń na formularzach, o których
mowa w ust. 3, obsługi reklamacji i wyjaśnień prowadzonych między Wykonawcą a
Zamawiającym. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywać się będzie na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania, której treść zostanie uzgodniona przed
zawarciem umowy o świadczenie usług. Umowa określi przedmiot i czas trwania
przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie
osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Wykonawcy.
6. Wykonawcy będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników 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.
7. 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.
8. Odmowa złożenia przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej w
celu realizacji Umowy lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych
skutkują jednoczesnym zakończeniem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego
udziału w Programie Pracownika, Osoby Towarzyszącej oraz Dzieci zgłoszonych przez
tego Pracownika.
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego audytu dotyczącego wdrożenia zmian w zakresie ochrony
danych osobowych u Wykonawcy wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ustalone zostało, iż podstawą
prawną przetwarzania danych Użytkowników przez Wykonawcę jest prawnie uzasadniony
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca jako administrator danych osobowych
zobowiązany jest wykonania obowiązku informacyjnego wobec użytkowników.
Uwzględniając jednak brak bezpośredniego kontaktu Wykonawcy z Użytkownikami, w celu
Wykonania obowiązku informacyjnego wobec Użytkowników niezbędne jest, aby to
Zamawiający w imieniu Wykonawcy zebrał od Użytkowników oświadczenia w zakresie
przetwarzania danych osobowych.
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Należy również uznać, iż w celu należytego wykonania umowy niezbędne jest powierzenie
danych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Do powierzenia danych będzie
dochodziło między innymi podczas obsługi reklamacji, wyjaśnień prowadzonych między
Wykonawcą, a Zamawiającym oraz w czasie dystrybucji kart.
Konieczność powierzenia danych w związku z realizacją umowy, nakłada na strony
obowiązek zawarcia odrębnej umowy powierzenia. Art. 28 RODO wymaga bowiem, aby w
umowie między administratorem danych osobowych tj. Wykonawcą a podmiotem
przetwarzającym tj. Zamawiającym , zostały określone warunki współpracy i zasady
wsparcia administratora danych przez podmiot przetwarzający dotyczące m.in.:
 bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 zgłaszania naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu,
 zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
itd.
Odpowiedź:
W załączeniu zmodyfikowany „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia.
Pytanie nr 3:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wartości dofinansowania z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych przewidzianej na dofinansowanie miesięcznego karnetu
sportowo-rekreacyjnego dla jednego pracownika (prośba o wskazanie przybliżonej wartości
procentowej lub kwotowej).
Odpowiedź:
Zamawiający przeznacza na dofinansowanie miesięcznego karnetu sportowo-rekreacyjnego
dla jednego fukcjonariusza/pracownika 36 zł.
Pytanie nr 4:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie aktualnego stanu zatrudnienia u
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający zatrudnia na dzień 05.09.2018r. 1158 osób.
Zamawiający modyfikuje również treść ogłoszenia o zamówieniu w sposób
następujący:
Po rozdziale XIX dodaje się Rozdział XX: Unieważnienie postępowania o treści:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli:
1)
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2)
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4)
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dyrektor
Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art
Wykonano w egz. pojedynczym:
Wyk. – KK
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