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WYKONAWCY

Świadczenie usług dostępu do obiektow izajęć rekreacyjno-sportowych od 0'l.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

oopowlroż lł pwłrun lwrornwc w

zamawiający informuie, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegaiącego się o udzielenie
zam wienia wpłynęły pwania dotyczące treści ogłoszenia. zamawia.jący pzekazuje Wykonawcom treść pyta Wraz
z odpowiedziami:

Manie'l:
,,Ponownie wnosimy o:

a) zmionę wysokości dopłoty mohsymolnej do usług, o ht rej mowa W phL 4 oPz z 10 do 40 złotych w odniesieniu
do usług takich jak squash, tenis, hręgle, bilard

b) zniesienie g rnego pułapu dopłaty dla wszysthich pozostołych usług niewymienionych w phL 1 oP, notomiost
występujqcych w zał. nr 30 do Formulano ofertowego i podlegajqcych punhtacji (np. fizjoteropia, trampoliny,
nauho pływania, strzelnica, mosoż)'

ze względu na bardzo wysohie rynkowe ceny tych usług kwota możIiwej dopłoty 10 zł iest zdecydowanie zo moła
i żaden z operator w karnet w nie jest W stonie udostępnić wymienionych przyhłodowo wyżej (występujqcych w zał.
nr 3a) usług z dopłatq do 10 zł brutto,

JeśIi Zomawiajqcy nie wyrozi zgody na zmiany opisane w punhcie a) może dojść do sytuacji, iż żaden z operotor w

harnet w nie będzie n gł złożyć oferty niepodlegajqcej odrzuceniu, gdyż squash jest usługq v,|ymoganq, a żaden
z operotor w nie oferuje squasho z dopłatq niepnehraczajqcq l0 zł.

JeśIi zomawiojqcy nie wyrazi zgody na zmiany opisane w punhcie b) - wnosimy o usunięcie z punktacji usług tahich
jak: fizjoterapia, strzelnica, masaż, trampoliny, nauka pływonia z załqczniko 3a do Fo."

odpowiedź 1:

a) Tak zamawiający wyraża zgodę na dopłatę do 40 zł w przypadku dostępu do usług: squash, tenis, kręgle
ibitard.

b) Nie. zamawiający nie wyraża zgody na uwolnienie dopłat lub zwiększenie timitu w zakresie pozostałych usług
wymienionych W załączniku 3a'
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leśli Wykonawca nie jest w stanie zaproponować wskazanej usługi w ramach abonamentu [u b abonamentu z dopłatą
powinien wybrać w zatączniku 3a odpowiedź,,Nie

Ę/tanie 2:

,Prosimy o potwierdzenie, iż minimalna liczba obiektów Wmoganych (sso w woi. mazowieckim, w tym 35o
w Warszawie) obejmuje wszystkie obiekty dostępne w ofercie wyhonawcy dla l)żythownihóW zomawiajqcego, a nie
wyłącznie te, htóre spełniajq waruneh bez dopłaty lub z dopłatq nie Więhszo niż 10 zł."

odpowiedź 2:

Nie. Warunek dotyczy obiektóW które są zaoferowane pracownikom zamawiającego. zatem dostępne w ramach
karty bez dopłaty tub dopłatą'l0 zł i40 zł dta dostępu do usług: squash, tenis, kręgte i bitard.

Ę/tanie 3:

"JeśIi liczba 350 nie obejmuje wszysthich obiektów a vvyłqcznie te, htóre świadczq przynajmniej 1 usługę bez dopłot
i nie na zasodzie rabatu, a jeśIi występuje dopłata ze strony Uźythownika to jest ona mniejsza niż 10 zł - prosimy
o znniejszenie liczby obiektów vlymagonych w Waiszawie do 310 obiehtów."

odpowiedź 3:

Zamawiający obniża wymaganą ticzbę obiektóW w Warszawie, z 35o do 310 obieKóW, jakkotwiek ten Warunek
W postępowaniu funkc|onuje od kitku tat i wykonawcy nie mieti probtemu z jego wypełnieniem. zamawiający
przypomina, że za obiekt rekreacyjno-spo ńowy przyjmuje budynek tub samodzielny tokat, W którym świadczone
5ą u5ługi objęte zamówieniem. Jeśti dwa niezaleźne pod mioty świadczące usługi od powiadające swym przedmiotem
treści zamówienia pubticznego zostały ztokatizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku, wówczas
zamawiający przyjmie, że są to dwa odrębne obiekty rekreacyjno - sportowe'

pytanie ł:

,Wskazujemy, iż poza obiehtem Just Gym Płoch został zdublowany w zał, 3a również obieht Artdance, Warszowo,
ul. Kodrowa 5."

odpowiedź ł
Dokona no korekty załącznika 3a.

Ę/tanie 5:

,,zwrocamy się z ponownq prośbq o usunięcie 57 ust' 76 lstotnych postanowień umowy (załqcznik nr 2
do ogłoszenio).

obowiqzki, o których mowo we wspomnianym ustępie wynikajq wprost z obowiqzujqcych przepisów prowo
tj. Kodeksu Procy oraz lJstowie o ochronie przeciwpożarowej ityczq się podmiotu bezpośrednio zotrudniajqcego
danq osobę, czyli pracodawcy.

obowiqzek przeszkolenia procowników przez pracodawcę z zokresu przepisów bhp i ppoż' Wynika wprost z art'
2373 91 i 52 ordz ort' 23v 51 Kodeksu Pracy, a także art. 4 ust- 7 pkt 6 ustowy o ochronie przeciwpożdrowej.

Art. 2091 51 ust' 7 i 2 Kodeksu prdcy reguluje zaś kwestie zapewnidnio środków niezbędnych do udzielonio
pierwszej pomocy ordz wyznoczonio pracowników odpowiedzialnych za udzielonie pierwszej pomocy, przez
pracodawcę.

Natomiost zgodnie z art. 229 54 Kodeksu Pracy procodawca nie może dopuścić do pracy procowniko bez
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzojqcego brak przeciwwskazoń do pracy na określonym stonowisku.

Tym sdmym wszelkie obowiqzki opisane przez Zamowioiqcego w ś7 ust, 76 lstotnych postdnowień umowy
nałożone sq już na pracodowców przez llstowodawcę i wynikajq z wyżej wymienionych pnepisow. Wobec
tego nie mo jokiejkolwiek potrzeby wtórnego sankcjonowonia wspomnianych kwestiiw treści umowy.

co więcej, operatorzy kdrt sportowych będqcy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu nie sq pracoddwcomi
osób świodczqcych usługi sportowo-rekreacyjne bezpośrednio W obiektach sportowych. z tego też względu
nakładanie omawionych obowiqzków na Wykonowców względem osób, z którymi Wykonawcy nie sq w żaden
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sposób powiqzani jest bezzasodne i niczym nieuzosddnione. ]ednocześnie potwierdzdmy, że obowiqzki
te Wykonowco zrealizuje w stosunku do zatrudnionych przez siebie pracowników, realizujqcych umowę będqcq
efe kte m ni n iej szego postę powdnio

Niewprowadzenie zmiony proponowanej w niniejszym pytaniu może skutkować niezłożeniem oprty prrą
p ote n cj d l ny c h Wy ko n ow ców. "

odpowiedź 5:

Nie. Tytko Wykonawca ma możtiwość Wyegzekwowania od podwykonawców, aby ich pracownicy tub osoby
zatrudnione na podstawie umów cywilno - prawnych miały wymagane prawem przeszkolenia z zakresu BHP
ippoż. Natomiast Zamawia,ący nie zgadza się z Wykonawcą, że,,nie ma potrzeby Wtórnego sankcjonowania
wspominanych kwestii''. zamawia|ący dba o dobro pracowników i ich bezpieczeństwo, a zakwestionowane
postanowienie umowne 'iest tego Wyrazem. W związku z tym Wykonawca nie może zaproponować zajęć
rekreacyjno _sportowych, w których nie ma pewności, źe w ich reatizacji biorą udział ludzie nieprzeszkoleni
w wymaganym zakresie.

Pytanie 6:

W nawiązaniu do odpowiedzi zamawiające8o na pytanie nr 10 z dnia 11.05.2019 r., prosimy o modyfikację sl
ust' 14 lstotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia) poprzez nadanie mu następującego
brzmienia:

,,Mokymalnie no 6 dni przed rozpoczęciem kożdego miesiqca kolendarzowego, w którym będzie świodczona
usługa, Wykonowca dostorczy do siedziby Zomowiojqcego osobie wskazonej w 5 ust.7, określonq liczbę kart
abonamentowych dto pnystępujqcych do Programu' W przypodku dostarczonia kort obonamentowych
bezpośrednio do siedzib oddziałów Zamdwiojqcego w miastach w wskazanych w ogłoszeniu' karty dostorczane
będq maksymotnie j dni przed rozpoczęciem kożdego miesiqca kalendorzowego' w którym świadczona będzie
usługo "
Zaproponowane w pytaniu terminy dostarczania kart zapewnią Zamawiającemu czas wlaściwy na dystrybucję
kart Wśród pracowników oraz zagwarantują terminoWą realizację zamówienia przez Wykonawcę'

odpowiedź 5:

odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zmienia stanowiska w tej sprawie. obowiązuje 7 dniowy termin dostarczenia
kart, jeśti dostarczane są do siedziby W Warszawie, a 5 dniowy, ieśti karty będą dostarczane bezpośrednio
do siedzib oddziałów.

Pytanie 7:

,,Zwracamy się z upnejmq prośbq o podonie liczby procowników zatrudnionych u Zdmawidjqcego'"

odpowiedź 7:

Liczba pracownikóW jest zmienna w ciągu roku. Dla potrzeb postępowania proszę przyjąć wielkość 530
pracowników.

Ą/tanie 8:

,,Noleży zaznaczyć, iż wshazane Wyczne UoDo kształtujq jedynie ogóIne zasody przetwarzanio danych
osobowych. Nie regulujq ich natomiast w sposób szczegółowy. Zgodnie z zoleceniami UoDo, Wyhonowca nie
powinien przetwarzoć danych osobowych użythowników w v,rynihu powierzenia ich przez Zamawiajqcego'
Jednahże poradnih I]oDo w żoden sposób nie odnosi się do kwestii powienenia danych przez Wyhonowcę
na rzecz zomawiajqcego, co jah już wskazano w pytaniach z dnia 1o.o5,2o19 r., jest niezbędne w celu reolizacji
umowy. Konieczność powierzenia danych przez Wyhonawcę wynika wprost z fahtu, że Zamawiajqcy nie
dyspoinuje danymi uźythowników w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania umow. Co nie mniej
istotne, Zamowiajqcy przetwarza dane osobowe swoich pracownihów w celach zwiqzanych z wykonywaniem
przez nich pracy, a n'tew celu świadczenia usług sportowo- rehreacyjnych. Ztego też powodu w trakcie należytei
realizacji umov,ty v,lystępuje powierzenie danych osobowych przezWyhonawcę na rzecz zamawiajqcego. Ma ono
miejsce przede Wszysthim podczas obsługi rehlamacji i wyjaśnień prowadzonych między Wykonowcq,

a Zamawiajqcym oraz w czasie dystrybucji kort, W trohcie wspomnianych czynności przetwarzane sq między
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innymi takie dane osobowe użythowników jak rodzoj programu sportowego, numer karty/ abonomentu, czyli
done, htórymi Zamawiajqcy nie dysponuje, Potrzebo powierzenia danych w zwiqzku z realizacjq umowy,
nahłada na strony obowiqzek zawarcia odrębnej umowy powierzenia (art. 28 RoDo). odnoszqc się do hwestii
wykonyvvonia obowiqzhu informacyjnego zaznaczamy' że administrotor ma obowiqzeh poinformować podmiot
donych o wszysthich celach przetwarzania danych osobowych. oznacza to, że wszystkie cele, dla htórych
zbierone sq dane powinny zostoć wskazone w treści obowiqzhu informacyjnego. W celu udohumentowania
spełnienio obowiqzku informacyjnego ciqżqcego na administrotolze, Wykonawco zbiera oświadczenia
w pnedmiocie przetwarzania. tJżythownicy potwierdzojq złożeniem swoich danych noformularzu, że zapoznali
się z obowiqzkiem informacyjnym. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż jednq z głównych zasad pnetwazania
danych osobowych iest ,,minimalizacja danych", według której dane winny być adehwatne, stosowne oraz
ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w htórych są przetworzane, Reguła ta wprowadza v,lymóg
ilościowego ograniczania zbierania danych osobowych do tych, które sq niezbędne dla celów, w jahich zostały
zebrąne. Mow 57 RoDo stwierdza, że jeśIi dane osobowe przetwarzane przez administrotora nie pozwaIajq
mu zidentyfikować osoby ftzycznej, nie powinien on mieć obowiqzhu uzyshania dodotkowych danych w celu
zidentyfihowanio osoby, htórei dane dotyczq, wyłqcznie po to' by zastosowoć się do przepisów RoDo.
stosofianie się do przepisów RoDo, o htórych'mowa W motywie 57 i arL 11 RoDo oznacza m.in. realizację
obowiqzhu informacyjnego' Zasoda minimalizacji winna być wdrażana poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwiqzań organizacyjnych i technicznych. Tahim rozwiqzaniem, w zwiqzku z brakiem dostępu do użythowników
programu sportowo-rehreacyjnego przez Wykonawcę, może być przehozanie Zamawiajqcemu do v,lyhonania
w imieniu administratora obowiqzku informacyjnego, zwłaszcza że Zamawiajqcy sam zbiera od użytkowników
oświadczenia w zakresie przetwonania danych osobovlych. Przeniesienie na Zamawiającego obowiqzku
informocyjnego Wyhonawcy jest prawnie uzasadnione. Po pierwsze obowiqzek informacyjny wyniha z R0DO,
a zotem jest usprowiedliwiony przepisem rangi ustawowej. Po drugie przełożenie na Zamawiajqcego
wspomnionego zobowiqzonia jest zgodne z zosadq minimalizacji oraz proporcjonalności danych, które nie
powinno stanowić nadmiernego obciqżenia dla Zamawiojqcego, gdyz sam zamowiaiqcy będzie zbierał
od użythownihóW oświodczeniaw zakresie przetwarzania danych osobowych (zgody na udostępnienie danych).
Proszę zauważyć, że zgodnie ze Państwa stonowishiem, wyhonawco powinien całkowicie zmienić zasady
świadczenio usług' Koncepcja zakładojqca, m'in, zbieranie oświadczeń przez Wykonawcę, całhowicie
zmieniałaby model funkcjonowania programu, zgodnie z przyjętymi przez operatorów hart sportowych
W Polsce zasadomi. W tym hontehście hluczowe jest to, że zopisy odnoszqce się do danych osobov,lych winno
dostosować się do zasod współpracy oraz istnieiqcego stonu fahtycznego, a nie odwrotnie. W tym mieiscu
należy zauważyć, że W 57 ust. 5 lstotnych postanowień umowy Zamawiajqcy odnosi się do zgód, o htórych mowo
w usL pht 2). Natomiast żaden pht, 2 tstotnych postonowień umowy nie trahtuje o zgodach na przetwanonie
donych osobowch. odnotowania wymaga również fokt, iż Wyhonawca jest zobowiqzony do przetwanonia
danych osobowch L]czestnihóW progrcmu nie tylho w trakcie reolizacji usługi, ale po jej zakończeniu w celach
podotkowych, rochunhov,lych, przez okrcs niezbędny do rozliczenio umowy oraz okres przedawnienia roszczeń
wynihajqcych z umowy, Mojqc na uwadze wszystko co powyżej wnioskujemy o zastqpienie s7 Istotnych
postanowi eń u mowy poniższq treści q:

s7

,,7. Administratorem donych osobowych w rozumieniu Rozporzqdzenia Psrlamentu Europeiskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzoniem ddnych osobowych i w sprowie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenio dyrektyw 96/46/WE (oqólne rozporzqdzenie o ochronie donych),

zwanego dalej RODO jest:

7) Wykonawca _ w odniesieniu do dqnych osobowch wszystkich Użytkowników kart,

2) zamdwiajqcy - w odniesieniu do danych osobowych Ułtkowników wskazanych przez n|ego joko osoby
uprawnionej do korzystanią z usług świadczonych no podstowie Umowy-

2. Kożdy z administrotorów ddnych odpowiado we Mosnym zakresie zg zapewnienie zgodności ich pnetwarzanio

z przepisami o ochronie donych osobowych.

g. zarówno zomowiqjqcy jdk i wykonawca zobowiqzujq się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników kart
zgodnie z RoDo, q tqkże innych powszechnie obowiqzujqcych pnepisach prawa, w celu prowidłowego Wkononia niniejszej

Umowy.
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4. zamawiqjqcy zbierd w imieniu i no rzecz Wykonawcy oświadczenid IJżytkownikóW w przedmiocie przetwąrzania danych
osobowych w wersji papierowej. zamowiajqcy zobowiqzuje się do:

1') drchiwizacji przedmiotowych oświadczeń Użytkowników W imieniu wykonawcy przy za\to\owaniu Wmogqnych
przepisami prowa zasad bezpieczeństwa danych;

2) udostępnienio Wykonawcy oryginołów przedmiotowych ośWiqdczeń Użytkowników w terminie 5 dni roboczych
od dnio otrzymonio prze7 zamawiającego wniosku Wykonawcy zgłoszonego nq piśmie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej;

3) w zoleżności od decyzji Wykonowcy, do usunięcio albo przekozania wykondwcy przedmiotowych oświqdczeń
Użytkowników w terminie L4 dni od ro.wiqzdnia Umowy

5. Na podstqwie art. 6 ust. 1 lit' a) RoDo zomawiajqcy pobiera zgody użytkowników na udostępnienie ich danych
osobowch Wykonawcy-

6. zamawidjqcy udostępnia Wykonawcy do przetwdnąnia dane osobowe, o których mowa w ust. 7, Włqcznie w celu
niezbędnym do wykononia niniejszej UmoW, a Wykonawca zobowiqzuje się do przetwarzania Ęch danych wyłqcznie
w celu wykonania niniejszej Umowy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

7. Na podstawie art. 28 RoDo, Wykondwcd powierza zomowiajqcemu do przetwarzania dane osobowe użytkowników
wyłqcznie w celu i zqkre'ie niezbędnym do Wkonania umowy, a w szczególności w celu zebraniq oświadczeń
na formularzach, o których mowd w ust. 4, obsługi reklamacji i Wjaśnień prowadzonych między Wykonawcq
d zamowiajqcym' Powierzenie przetwanania danych osobowych odbywoć się będzie na podstowie umowy powierzenia
przetwqrzonia, którejtreść zostanie uzgodniono pned zawarciem umowy o świadczenie usług. Umowd okreś!i przedmiot
i czas trwanid przetwarzonig, charakter i cel przetworzania, rodzaj donych osobowych oraz kategorie osób, których done
dotyczq, obowiązki i prawa Wykonawcy.

8. Wykonawcq żdpewnid, źe posiodo odpowiednie środki techniczne i orgdnizacyjne zqpewnidjqce ochronę przetworzonych

donych osobowych odpowiednio do zqqrożeń oraz kotegorii danych objęĘch ochronq, q w ;zczególności do zabezpieczenio
danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zobroniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzdniem

z naruszeniem ustawy ordz zmiqnq, utrotq, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

9. Wykonawca będzie przetwanać ddne osobowe użytkowników dla celów podatkowych i rqchunkowych W zdkresie i przez

czas zgodny z obowiqzujqcymi przepisqmi, ą tqkże po zqkończeniu śWiadczenio usług w zakresie i przez cza| niezbędny
do rozliczenis Umowy.

L0. Po zaprzestaniu korzystonia z Programu przez lJżytkownikd, wykonawca może przechowywać dane osobowe
IJżythowników W zakresie niezbędnym dlo dochodzenia roszczeń przez ohres przedawnien|a roszczeń Wnihajqcych
z niniejszej Umov,ty."

odpowiedź 8:

Nie. Zamawiający nie zmienia swojego stanowiska w sprawie. zamawiaiący będzie pobierał zgody pracownikóW

na udostępnienie ich danych osobowych Wykonawcy W celu uczestnictwa w programie rekreacy''no - spońowym,
ate nie będzie przetwarzał danych osobowych pracownikóW na iego zlecenie ani Wypełniał obowiązku
informacyjnego w jego imieniu.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17 maia 2019 roku do godz. 10:00.
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