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WYKONAWCY

. i
w prowadzonym post~powaniu oa "Swiadczcnie uslug rekreaC)jno~sportowych dla

okolo300 osob pracov.nikow Oddzialu i uprawnionych czlonkow rodzin", Z\"Tocono si~

o \\')jasnienie trcSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6\vicnia, dzialaj<:j.c oa podstawie

art. 38 ust. 2 ustll\v)' Pzp Zamawiaj.lCYudziela nast~puj'lcych odpowiedzi:

PYTANIE:

I. ezy pracownicy Zama\\!iaj<'Jccgo"''Yrazaj<l zgodc; oa korzystanie z uslug sportowo -

rekreacyjnych, kt6rych rcalizacja odbywa Sly przy uzyciu jeh telefonow

komorko\'~''Ych, bqdz lez weryfikacje; danych biometrycznych (tj. odcisk6w palcow

uczestnikow ezy lei. rozktad tzw. minucji itp.)?

ODPOWIEDi:

Zamawiaj'lcy nie \\')'raza zgody, aby pracownicy Zamawiaj,!cego korzystali z uslug

sportowo - rekreacyjnych, ktorych realizacja odbywae si(f' b(f'dzie przy uzyciu ich,
telefonow komorko\vych, b,!di tez werytikacj(f' danych biometrycznych (tj. odciskow

palcow uczestnikow ezy tez rozklad tzw. minucji itp.).

PYTANIE:

2. ezy Zama\'~.;aj,!cydopuszcza koniecznose posiadania przez UZ)1ko\\l1ikow telcfono\v

komorkowych w celu ",)'konania przez Wykonawc(f' przedmiotu zamowienia?

ODPOWIEDi:

Zamawiaj,!cy nie dopuszeza koniecznosc posiadania przez Ui)1ko\ •..nikow tdefonow

komorkO\.\)'eh w celu wykonania przez Wykonav'iec:rprzedmiotu zam6\"'ienia.

PYTANIE:
3. W na\\.;¥aniu do ust. 21 ezy dost~p do uslugi i sposob idcntyfikacji Uz)1kownika

W ohiekeic powinien bye tak skonstruowany, aby z uslugi mogly korzystae tylko

osoby rLeczywiscie do tego uprawnione, a nie osoby trzecie?



ODPOWIEDZ:

Zamawiaj<}cy potwicrdza, aby dost~p do uslugi i spos6b identyfikacji Uzytkownika

W obiekcie pO\\1nien bye tak skonstruowany, aby z uslugi magly korzystac tylko

osoby rzeczywiscie do lego upra ••••nione. a nie osoby trzecie. JednoczeSnie

Zamawiaj'lcy zwraca uwag~. zc sposob identytikacji uzytko\\'nik6w zostal opisany

w za1'lczniku nr 1 do SIWZ, Ust. 11 Wymagan dotyczllcych realizacji zamowicnia.

PYTANlE:

4. \V nawiqzaniu do ust. 2 OPZ z\\'racamy sitr z uprzcjrnq prash'} 0 Zffilall9 zakresu

zamawianych kart nielimitowanych w stosunku do czlonk6w rodziny do 15 coku zycia

i ograniczenic jego zakresu do uslug dedykowanych dzieciom tj. plywalni, nauki

tanca, sztuk walki, scianek wspinaczko\\<ych, grot solnych i lodowisk.

ODPOWIEDZ:

Zamawiaj<}cy zmienia zapIs w Rozdziale III SIWZ, ust.l, pkt 1.2 i ust. 2 w

7..aI~cznikunr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia oraz zmienia zapis w ~ 2,

ust. 1, pkt b) w zal",czniku nr 6 do SIWZ - Wzor umO\vy, ktore otrLYmuj",brzmienie:

"dla okalo 10 osob czlonkl1w rodziny do 15 roku tycia nielimitowany dostfP do

using dedykowanycJr dzieciom, tj. Po"walni, nauki tmIca, sztuk walki, .fcianek

wspinaczko",ych. grill solnych i lodowisk w caoom kraju - w szczegl1lno.fci na rerenie

miejscowosci: Walbrzych, Swidnica, Dziertoniow, Klodzko, Kamienna Cora,

Bielawa .• ~wiebodzice ,Jelenia Cora. Lubm1, Zgorzelec. Przez nielimitowany dostfP

do obiekrow sporlowych rozumiec nalety dO.HfP bez okrdlonego dziennego

imiesifcznego limitu wejst w ramach karnelll do obieklu ".

PITANIE:

5. Zwracamy si~ z prosb~ 0 skrocenie minimalncgo czasu korzystania z uslug (ust. 3, 4

OPZ oraz ust. 3 i 4 Wymagan dotyc~cych realizacji zamo\\lcnia) do minimum 45

minut oraz minimum 30 minut w \.,")"padkukorzystania z sauny.

ODPOWIEDZ:

Zamawiaj'lcy podtrzymujc zapis)' ust. 3 i 4 w zal,!czniku nr 1 do SIWZ - Opis

przedmiotu zamowicnia oraz ust. 3 i 4. WymagaiJ dotycZ'!-cychrcalizacji zam6wicnia.



Jednoczesnic Zama\.viaj~cy dopuszcza realizacjlf uslug w obiektach, w ktorych

minimalny czas korzystania z uslug sportowo-rekreac)jnych wynosi minImum

45 minut oraz minimum 30 minut w przypadku korzystania z sauny.

PYTAN1E:

6. Prosirny 0 potwicrdzenie, ze nie w ka7.dej z y,')mienionych w ust. I, 2, 3, 4 OPZ oraz

w ust. 3 pkt, a) oraz ust. 4, pkt a) Wymagan dotycZ<Jcych realizacji zam6wienia

micjscowosci rna bye dostl;pny pelny zakres uslug tj. klubow fitness, silowni

iplyv.'alni dostlfpny w obu wariantach kart)' tj. nielimito\',rancj i z limitem.

ODPOW1EDi:

Zamawiaj'lcy potwicrdza, ze me w kai:dej z wymicnionych w ust. 1, 2, ~, 4
I

\v zalqczniku or 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamo\vienia oraz \\' ust. 3, pkt a)

i ust. 4, pkt a) Wymagan dotyczqcych rcalizacji 7..amowicnia miejscowosci, rna bye

dostl;pny pelny zakres uslug tj. klub6w fitness, silo\\.ni i plyv.'alni dost~pny w obu

wariantach karty tj. nielimitowanej i z Iimitem.

PYTAN1E:

7. W nawiqzaniu do ust. 5 Wymagan dotycz'lcych realizacji zamowienia Z\\Tacamy si~

z uprzejm~ prosb'l 0 zdefiniowanie poje;cia ,.uslug sportowo - rckreac)jna".

W zakresie oferowanej przez wykonawcc; karty dostlfpne s4 r6wniei inne nii: fitness,

siioy,nia i basen uslugi. W zwillZku z tym oraz przedmiotowym zapisem Wykonawca

pragnie upewnic sity, zc Zamawiaj'lcy nie odmowi zaplaty za kart~ wobec wizyt

swoich pracoy,nikow \v innych obiektach sportowo - rekrcacyjnych niz \vymienionc

pO\vyzcj.

ODPOJVlEDi:

Zamawiaj(Jcy w sposob jednoznacZl1Y opisal pojl;cie uslug sportowo - rekrcacyjnych

w ust. 5 w zal'lczniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowicnia. Zama\viaj~cy

pod pojlfciem "uslug sporto\vo-rekreacyjnych" rozumic pakict swiadczcn sportO\••..o-

rckrcacyjnych zwiqzanych z aktyv."nyrnczynnym \',rypoczynkicm.

PYTAN1E:

8. ezy Zamawiaj'lcy zgadza siy na modyJikacjt; trcSci projcktu umowy poprzcz

zast4pienie zawartych w ~ 7 postano\ ••..ien dotycz,,"cych uprawnicnia \Vykonawcy do

przetwarzania danych osoboy,')'ch na podstawie ich powierzenia przcz Zamawiaj4cego



na rzccz postanowicn upra\\'niajqeych Wykonawct; do przetwarzania danyeh

osobowych na podstawie wyratonej uprzednio zgody os6b, kt6rych dane te dotycz.<t?

Powyzsze p}1anie wynika z faktu, it w swietlc dceyzji GIODO z 15 lipca 2015 r.

DISIDEC - 594115162961 i 11 wrzdnia 2015 r. DISIDEC - 749115183430 oraz

Ustaw)' 0 oehronie danyeh oSObo\"fyeh z dnia 29 sierpnia 1997r. Wykona\.vca jest

administratorcrn danych osobowych uezestnik6w i moze je przctwarzae \V}'lqeznie po

uprzednim uzyskaniu odp0\'.'icdnieh zg6d.

Zgodnie z 'Ww. decyzj<tGIODO: "Nalezy zauwazye, ze istet<tprogramu M. jest to, ze

posiadaezc kart M. w pdni dobrowolnie decyduj<t 0 sposobie korzystania

z produktow i uslug oferowanych przcz Sp6lk~ \v ramach lego programu. To

pracowniey klientow SpOlki deeydujq, ezy ehcq przyst<tpie do tego programu oraz ezy

ehcq, aby inne osoby (okrcslone jako osoby towarzyszqce i dzieei) f(:nmiei: korzystaly

z tyeh produktow i uslug. Pracodawea nie moze udostcrpnie Spolce danych t)'eh os6b

bez ieh wiedzy i zgody.

Z definicji administratora danyeh, okrdlonej \•...art. 7 pkt 4 ustaW)', zgodnie z ktorym

ilekroe w ustawie jest mowa 0 administratorze danych - rozumie sierprzez to organ,

jednostkt; organizaeyjn(J, podmiot lub osober, 0 ktor)'ch mowa wart. 3, deeydujqee

o eelaeh i srodkaeh przetwarzania danyeh osobow)'eh, wynika. iz decyduj(Jc 0 eelaeh

i srodkach przetwarzania tyeh danyeh w przypadku ieh powierzenia, nie moze bye on

ograniezony zgod<t osoby, ktorej dane dotycZ<}.Tym samym uznae nalety, te klient

nie moze powicrzyc Sp6lce przctwarzania danych posiadaezy kart M. w ramach

umov.y powierzcoia. 0 ktorej mowa wart. 31 ustaw)', gdyt przetwarzanie tyeh

danych jest uzaletnionc wlasnie od zgody osob, ktoryeh one dotycz<}."

Tym samym niejest motliwe przetwarzanie danyeh przez Wykonawcy oa podsta\vie

powierzenia danyeh przez Zamawiaj<}ecgo na podstawie art. 31 ustawy 0 ochronie

danych osobowych. Zamawiaj<}cy nie moze powierzyc Wykonawcy danych

osobowych pracowl1ik6w, gdyz jest administratorem tyeh dal1ych, lecz l1a gruneic

stosunku pracy. Uprawnienie do przetwarzania dal1ych osobow)'eh w eelu i zakresie

stosunku pracy nie jest wystarezajq.cego do swiadezenia uslug dostypu do program

sporto\.,,"ego. Wymagana jest w tym zakresie odrerbna zgoda pracownikow oa

przetwarzanie ieh danych przez Wykonawe~ w eelu i zakrcsic swiadezenia uslug

SP0rlo\\)'ch. Aktualnc brzmienie zapisow uniemotliwia zatem Wykonawcy zlozenic

oferty i zawarcia umo,",,')'na podstawie zaproponowanego projektu, gdyt narazilob)'

Wykonawccr na odpowiedzialnosc z t}1ulu naruszenia ustaw)' 0 oehronie danyeh



osobo\\')'ch. W celu uzyskania przez Zamav..'iaj'lcego upra\\nienia do przetwarzania

danych osobowych pracownik6w na gruncie umow)' 0 swiadczenie uslug, niezb~dne

jest zav..:arcie umo...",)' powierzenia Zamawiajqcemu danych osobowych pracownikow
,

zgodnie z wymogami usta\\)' 0 ochronie danych osobowych, a po 25 maja b.r. takZe

ROOO.

Aktualn'l treSc ~ 7 projektu umo"'"y, proponujemy zastflpic na nastrypujqe<r

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu usta\\)' z dnia 29 SlerpOla

1997 r. 0 ochronie danych osobo\\')'ch (Dz.U. z 2016 poz. 922, ze zm.), dalej

"Ustawa" jest:

I) Wykonawca w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Uczestnikow

Programu;

2) Zamawiajqcy - w odniesieniu do danych osobO\vych pracownikow wskazanych

przez niego jako osoby uprawnionc do korzystania z uslug swiadczonych na

podstawie zamowienia.

2. Kazdy z administratorow danych odpowiada we wfasnym zakrcsie za

zapC\\TIICOIezgodnosci ich przetwarzania z przepisami 0 ochronie danych

osobowych.

3. Zaro\\no Zamawiajflcy jak i Wykonawca zobowiqzujq Sl~ do przetwarzania

danych osohowych Uczestnikow Programu zgodnie z Ustawfl, w szczeg61nosci do

wdrozenia technicznych i organizacyjnych srodkow hezpieczenstwa, co najmnicj

w zakresie okreSlonym wart. 36.39 Ustawy, a tak.:.':c innych powszcchnie

obowiqzujflcych przepisach prawa, w celu prawidlowego \'.:ykonania przedmiotu,
zamowienia.

4. Wykonawca przetwarza dane osohowc Uczcstnik6w Programu w oparciu 0 art.

23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na podstawie zgody osohy, kt6rcj dane dotyczC},

wyrazonej przcd przystqpienicm do Pmgramu.

5. Zamawiajqcy \\' imieniu Wykonawcy zohowiC}zujesi<rdo jednoczesnego zcbrania

pisemnych zg6d na przetwarzanie danych osohowych przez Wykonawc~ oraz

poddania przedmioto\\)'ch oswiadczcn proccsowi archiwizacji przy zastosowaniu

wymaganych przepisami Ustawy zasad hezpieczeiIstwa danych.

6. Wykonawca h<;dzieprzetwal7llc dane osohowe Uczestnik6w Programu dla cel6w

podatkO\.\)'ch i rachunkowych w 71lkrcsic i przez czas zgodny Z obowiqzuj<Jcymi

przepisami, a takZe po zakOllczeniu swiadczenia uslug w •...akrcsie i pezez czas

niezbrydny do rozliczenia zam6wienia.



7. Kwcstie dotyczqce ochrany danych osobo\'''ych nie uregulowanc w ninicjszym

paragrafie zostanq ustalone w drodzc operacyjnej na pismie pod rygorem

nicwaznosci.

8. Zwiqzku z wejsciem w zycie z dniem 25.05.2018 r. Razporzqdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony os6b fizycznych w z\vi'lzku z przetwar.t.aniem danych osobO\vych

i w spra",,-ie swobodnego przeply\\'u takich danych oraz uchylcnia dyrekty\\')'

95/46/WE (dalej jako ,.RODO") Strony doprecyzuj<} po zawarciu umo,",,)'

w drodze operacyjncj na pismie kwcstie dotycZ<}ce przetwarzania danych

osobowych UZ}1ko\\TIik6ww swictle RODO. \••..tym zawr<}umow~ powierzcnia

danych osobO\vych na rzecz Zamawiajqcego. Ustalcnia te nie b<:d'l stanowily

zmiany Urno".)'.

ODPOWIEDi:

Zarnawiaj<}cy zgadza SICr na rnodyfikacj<: tresci projcktu umowy w 9 7 Ochrona

informacji. Zarnawiajqcy zmienia zapis w S 7 w zahwzniku or 6 do SIWZ - Wz6r

umowy, kt6ry otrzymuje brzmienie:

I. Administratorem danyeh OSObOH'}'chw rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r. 0 oehronie danyeh osobowyeh (Dz. U. z 2016 poz. 922. ze zm.), dalej " U'itawa"
jest:

1) Uykonawea - w odniesieniu do danyeh OsoboH}'eh wszystkieh Uezestnikow

Programu;

2) Zamawiajqcy - w odniesieniu do danyeh osobowyeh praeownikow

wskazanyeh przez niego jako osoby uprawnione do korzystania z us/ug

.vwiadezonych na podstawie zW1/()wienia.

2. Ka:idy z administrator(hv danych odpowiada we wlasnym zakresie za zapewnienie

zgodnosci ieh przetwarzania z przepisami 0 ochronie danyeh osobowyeh.

3. Zarowno Zamawiajqey jak i Wykonawea zobowiqzujq sif do przetwarzania

danyeh osobm~yeh UezestnikOw Programu zgodnie z Ustawq, w szczegolno.vci do

wdro:ienia teehnieznyeh i organizueyjnyeh srodk()w bezpieezdlstwa. eo najmniej

w zakresie okre.slonym wart. 36.39 Ustawy, a tabe innych powszechnie

obowiqzujqeyeh przepisach prawa. w celu prawidlowego wykonania przedmiotIJ

zamim'ienia.



-I. Jf'ykonawca przetwarza dane o.wbowe Uczesfnikow Programll W oparcill 0 ~rt.

23 llsf. 1pkf 1 USfOl"Y,na podstal'o!iezgody osoby, ktorej dane dotyczq. wyratonej

przed przystqpieniem do Programll.

5. Zamau'iajqcy w imieniu W)/konawcy zobowiqzuje sif do jednoczesnego zehrania

pisemnych zgod no przeffi'arzanie danych osohowych przez Wykonawcf oroz

poddania przedmiotowych o.~wiadczen procesowi archiwizacji przy zastosowaniu

wymaganych przepisami UstOltY zasad bezpieczenstwa danych.

6. If)'konawca bfdzie przetwarzac dane osobowe U,"zestnik6w Programll dla ,"eMil',
podatko"'ych i rachllnkowych w zakresie i przez ,"zas zgodny z obowiqzujqcymi

przepisami, a talde po zakottczeniu ~h,,'iadczenia uslug w zakresie i przez czas

niezhfjdny do rozliczenia zamowienia.

7. W sprawach nieuregulowanych w umowie majq zastosowanie przepisy () ochronie

danych o.wbo"",ych.

8. Zwiqzku z wejsciem w tycie z dniem 25.05.2018 r. Rozporzqdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ~prawie

ochrony osoh jizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyv..y

95/46/WE (da1ej jako "RODO ''), /cv..'estie dotyczqce przetwarzania danych

osobowych Utyrkownikow U' swietle RODO zostanq doprecyzowane w formie

aneksu do limo",}' ".

Zamawiaj'lc), nie przedluza tenninu skladania ofert.

OR




