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Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym: 

Świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji ich dzieci do ukończenia 15-tego roku życia oraz osób towarzyszących 

(nr sprawy 5/2020). 

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 2 pkt. ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej „ustawą Pzp”) Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi 

na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania: 

 

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza konieczność posiadania przez Użytkowników telefonów 

komórkowych w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu  zamówienia?  

Odpowiedź: W celu nieograniczenia konkurencji Zamawiający dopuścił możliwość autoryzacji 

użytkowników zarówno poprzez karty sportowe jak i za pomocą innych narzędzi. Dostawcy usług 

sportowo-rekreacyjnych posiadają różne narzędzia weryfikacji użytkowników. Ograniczenie 

autoryzacji tylko i wyłącznie do kart magnetycznych mogłoby spowodować nieuzasadnione 

ograniczenie konkurencji, bowiem przedmiotem zamówienia jest dostęp do ww. usług, nie zaś 

sam sposób weryfikacji.  

 

2. Czy wyrażają Państwo zgodę na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia 

Pracowników i Ich Osób Towarzyszących nie posiadających komórkowych aparatów 

telefonicznych (np. osoby starsze, dzieci), bądź nie wyrażających zgody na przetwarzanie ich 

danych osobowych z puli danych sensytywnych takich jak np. minucje odcisków palca? 

 

Odpowiedź: Uzgodnienia poczynione pomiędzy pracodawcą a pracownikami pozostają 

w domenie pracodawcy. 

 

3. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wszelkie narzędzia 

służące do bezpośredniej weryfikacji Użytkowników w obiektach? 

 

Odpowiedź: TAK. 

 

 

4. Czy dostęp do usługi i sposób identyfikacji Użytkownika w obiekcie powinien być tak 

skonstruowany, aby z usługi mogły korzystać tylko osoby rzeczywiście do tego uprawnione, a nie 

osoby trzecie?  

 

Odpowiedź: Odpowiedzialnymi za weryfikację użytkowników są obiekty sportowe. 
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5. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca świadczy usługi dostępu do 

obiektów sportowo-rekreacyjnych stosując identyfikację/weryfikację przy pomocy telefonu 

komórkowego, to w sytuacji, w której pracownik nie posiada telefonu komórkowego lub nie 

wyraża chęci korzystania z telefonu komórkowego w procesie identyfikacji/weryfikacji 

w obiekcie sportowo-rekreacyjnym, Wykonawca ten musi zapewnić mu możliwość podstawowej 

identyfikacji/weryfikacji tj. poprzez okazanie imiennego karnetu i/lub dowodu osobistego? 

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 

 

6. Czy pracownicy Zamawiającego wyrażają zgodę na korzystanie z usług sportowo – 

rekreacyjnych z obligatoryjnym wykorzystaniem telefonu komórkowego, jako podstawowej 

metody weryfikacji karnetu w obiekcie sportowo – rekreacyjnym? 

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2. 

 

 

7. Czy jeżeli pracownik Zamawiającego nie wyrazi zgody na korzystanie z telefonu komórkowego 

w celu podstawowej metody weryfikacji karnetu w obiekcie sportowo – rekreacyjnym to 

wykonawca ma obowiązek zaproponować inną formę weryfikacji w obiekcie, jak np. imienna 

karta potwierdzana dokumentem tożsamości? 

 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2. 

 

 

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w kryterium ilości placówek Zamawiający 

będzie brał pod uwagę tylko placówki dedykowane kartom pełnym? 

 

Odpowiedź: Postanowienia ogłoszenia oraz OPZ pozostają bez zmian. 

 

9. Czy Zamawiający zgadza się na dodanie do umowy zapisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, które wskazywałyby, iż współpraca pomiędzy Stronami w zakresie ochrony danych 

osobowych będzie opierać się na relacji administrator – podmiot przetwarzający, gdzie 

Zamawiający jest uprawniony do przetwarzania danych użytkowników, w celu i zakresie 

niezbędnym do pomocy przy realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do programu 

sportowego, na podstawie umowy powierzenia danych użytkowników przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego ? 

 

Odpowiedź: NIE. Jednakże Zamawiający może podpisać umowę w zakresie ochrony danych 

osobowych przekazaną przez wybranego Wykonawcę po jej weryfikacji.  

 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.  

 

 

 

                                                                                                               Zatwierdził 

                                                                                                                   Prezes  

                                                                                             dr n. med. Roman Topór-Mądry  
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