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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług 

ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia 

w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii” 

BDG-ZP.2610.33.2018.BDG. 

 

 

 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej 

,,Zamawiającym” przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:  

 

Pytanie: 

W trybie art. 38 ustawy pzp uprzejmie proszę o wyjaśnienie treści w/wym. Ogłoszenia  

o zamówieniu publicznym na usługi społeczne w następującym zakresie: 
 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy legitymowania się Świadectwem Bezpieczeństwa 

Przemysłowego. Z posiadanych przez nas informacji powziętych w wyniku rozmów  

z pracownikami firmy, która aktualnie wykonuje powyższą usługę wynika, iż w okresie 

trwania umowy nie udostępniono im żadnej dokumentacji niejawnej opatrzonej klauzulą 

„POUFNE". W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy pracownicy 

Wykonawcy wykonujący usługę ochrony będą mieli dostęp do jakichkolwiek informacji 

niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne, a co za tym idzie czy firma wykonująca usługę 

będzie te informacje przetwarzała we własnych systemach teleinformatycznych lub 

przechowywała we własnej kancelarii tajnej. O ile są to dokumenty niejawne oznaczone 

jedynie klauzulą „Zastrzeżone" wówczas Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zatrudnienia pracowników, którzy maja upoważnienie i przeszkolenie do dostępu do 

informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone" oraz dysponuje kancelarią  

i pionem ochrony informacji niejawnych wraz z pełnomocnikiem oin. 
 

Żądanie od Wykonawców posiadania ŚBP jest co najmniej nadmierne. Na marginesie 

dodam, iż w wielu postępowaniach przetargowych np. związanych z obronnością  

i bezpieczeństwem państwa Zamawiający odchodzą od wymogu posiadania ŚBP ponieważ de 



facto Wykonawca ma jedynie dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 

„zastrzeżone". 

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację OOZP w wyżej wymienionym 

zakresie poprzez żądanie od wykonawców dysponowania pracownikami ochrony 

legitymującymi się dostępem do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą 

„zastrzeżone" oraz posiadanie pionu ochrony informacji wraz z pełnomocnikiem oin zamiast 

ŚBP. 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że legitymowanie się np. przez każdego członka 

konsorcjum ŚBP opisuje przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję 

oraz równe traktowanie wykonawców, a także określa warunki udziału w postępowaniu  

w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwiający ubieganie się 

o udzielenie zamówienia przez wykonawców, którzy są zdolni wykonać zamówienie.( art. 22 

ust. la w zw. Z art. 138m) 

Z uwagi na powyższe wnosimy o dostosowanie warunku udziału w postepowaniu  

w zakresie zdolności technicznej i zawodowej do rzeczywistych potrzeb zamawiającego. 

Powyższe wynika z faktu, iż zamawiający winien określając warunki udziału w postępowaniu 

kierować się zasadą wyrażona w art. 22 ust, la pzp oceny zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia adekwatnego do rzeczywistych potrzeb co potwierdza 

orzecznictwo KIO np. sygn. 1776/16 z dnia 18.09.2017r „zamawiający powinien tak 

konstruować warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, by do 

udziału w postępowaniu był dopuszczony każdy wykonawca, który obiektywnie rzecz biorąc 

zdolny jest wykonać zamówienie. Zapewnienie uczciwej konkurencji oznacza bowiem 

wyznaczenie takiego poziomu wymaganego potencjału , wiedzy, doświadczenia, który 

uwzględnia przedmiot zamówienia , jego zakres czy wartość nie wykraczając ponad 

wymagane i niezbędne minimum. Zamawiający nie może stawiać wymagań ponad obiektywne 

uzasadnione potrzeby". 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku o modyfikację OOZP w zakresie zniesienia 

żądania od Wykonawców Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego (ŚBP) III stopnia 

potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. 

Zamawiający ma prawo do stawiania wobec Wykonawców tego zamówienia 

wymagań, niezbędnych w jego ocenie do zachowania odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa zasobów, w tym informacji niejawnych, gromadzonych i przetwarzanych  

w obiektach obejmowanych ochroną fizyczną. 

Informacje powzięte przez Wnioskującego od podmiotu dotychczas realizującego 

usługę świadczenia ochrony nie mogą stanowić uzasadnienia dla powyższego wniosku. 

Dostęp do informacji niejawnych może być wymuszony sytuacją szczególną (zdarzeniem  

o charakterze kryzysowym) dotyczącym ochranianych obiektów. 

W związku z powyższym zastosowanie mają przepisy art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 55 ust. 

1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

412 z późn. zm.) 

OOPZ został opracowany zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego. 



Zamawiający dodatkowo informuje o umieszczeniu w przedmiotowym  ogłoszeniu poniższej 

klauzuli: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

w Warszawie, Kontakt: iod@gugik.gov.pl , +48 22 66 18 435 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 

referencyjnym BDG-ZP.2610.33.2018.BDG, które zostało zakwalifikowane jako usługi 

społeczne i zostanie udzielone na podstawie art. 138 o ust. 2 – 4 ustawy Pzp.; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   



− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

   Dyrektor Generalny 
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