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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Świadczenie
w 2020 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia
(o okresie 12 miesięcy)” BDG-ZP.2610.31.2019.BDG.

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej
,,Zamawiającym” przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie

W ogłoszeniu na ochronę obiektów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zażyczyli sobie
Państwo przedstawienia wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4
do ogłoszenia) oraz dołączenia do oświadczenia o wpisaniu na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej (załącznik nr 5 do ogłoszenia) kserokopii tychże
zaświadczeń, już w ofercie. Biorąc pod uwagę fakt, że w wykazie osób należy podać
szczegółowe informacje o kwalifikacjach oraz formie, wymiarze i czasu zatrudnienia
poszczególnych, wpisanych tamże osób, a na kopiach zaświadczeń POF widnieją imiona,
nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania pracowników, zwracam się z prośbą
o wyjaśnienie, dlaczego Państwo żądają przedstawienia wrażliwych danych osobowych
pracowników Wykonawcy na etapie składania ogólnodostępnych, jawnych ofert. Wydaje mi
się, że tak szczegółowe dane osobowe pracowników (i to tych, którzy faktycznie zostaną
skierowani do pracy na Państwa obiektach) mogą być przekazane dopiero w formie
załączników do gotowej do podpisania przez strony umowy.

Ponadto: zgodnie z ustawą pzp , art. 25 ust 1 - „…zamawiający może żądać od wykonawców
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania…”,
a zgodnie z art. 25a ust 1 – „do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert […] oświadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiającego…”.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że postępowanie jest usługą społeczną i jest prowadzone na
podstawie art.138o Pzp. Zgodnie z umieszczoną opinią na stronie Urzędu Zamówień
Publicznych Zamawiający może odwołać się do trybu przetargu niegraniczonego i włączyć
niektóre lub wszystkie przepisy Pzp. Jednak dodanie części artykułów Pzp nie oznacza, że
postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 39 Pzp. Dalej jest to wewnętrzna procedura
udzielania zamówień opracowana na potrzeby postepowania na usługi społeczne.
Stosując przepisy RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, str.1) zgodnie
z rekomendacją UZP Zamawiający jako administrator danych osobowych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, ma obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych,
których dane pozyskuje i przetwarza. W związku z tym Zamawiający umieszcza odpowiednią
klauzulę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniu o zamówieniu lub konkursie, dokumentacji postępowania lub w regulaminie konkursu; jeśli procedura jest w toku,
zaś w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób trzecich (których dane Zamawiający uzyskuje np. od Wykonawców) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców
wraz z ofertą określonego oświadczenia. Zamawiający umieścił wymagane informacje
w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia- formularzu ofertowym i Załączniku nr 6 do Ogłoszeniawzorze umowy. Zamawiający stosując przepisy RODO udostępnia dane tylko tym
podmiotom którym jest zobowiązany udostępniać te dane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa i nie może zamieszczać na stronie WWW kopii otrzymanych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokumentów podmiotowych, które zawierają dane osobowe. Do ,,danych wrażliwych” w myśl art.9 ustawy o RODO nie należą
informacje o których wspomniał Wykonawca w pytaniu.
Wobec powyższego Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania co do złożenia
odpowiednich dokumentów wraz z ofertą. Jeśli wstępnie wygrywająca oferta nie będzie
zawierała kompletu wymaganych dokumentów Zamawiający zgodnie z art.26 ust.3 Pzp
wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty.

Zamawiający w związku z pilną potrzebą rozstrzygnięcia postępowania pozostawia bez zmian
termin złożenia i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, p. nr 3108
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