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Warszawa, dnia 08.04.2019 r. 

Znak sprawy: ZP.260.7.2019 

 

 

Pytania i odpowiedzi  

 

„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na 

zapewnieniu dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym.” 

 

 Zamawiający, działając na podstawie postanowień części IX pkt 4 ppkt 1, 2, 3 

Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (dalej „Ogłoszenie) , udziela poniżej informacji 

o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści Ogłoszenia oraz odpowiedziach na nie, 

a także odpowiednio do tych odpowiedzi dokonuje wynikających z nich zmian w treści 

Ogłoszenia. 

 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w poprzednich pytaniach, dotyczących 

przekazywania Zamawiającemu imiennych raportów z liczbą wejść poszczególnych 

Użytkowników. Zwracamy ponownie uwagę, iż zgodnie z zasadą adekwatności przetwarzania 

danych do zamierzonego celu Pracodawca nie powinien uzyskiwać danych nadmiarowych w 

stosunku do zamierzonego celu przetwarzania. Wejście w posiadanie informacji dotyczących 

korzystania z kart sportowych przez użytkowników, przez pracodawcę oznacza przetwarzanie 

danych nadmiarowych. Przetwarzanie nadmiarowych danych może również stanowić 

ingerencję w prawo do prywatności Pracownika. Należy zaznaczyć, iż fakt uregulowania zasad 

udzielania informacji w umowie nie tworzy samodzielnie podstawy prawnej do przekazania 

danych osobowych po stronie Wykonawcy ani podstawy prawnej do przetwarzania tych 

danych po stronie Pracodawcy. Nie jest dopuszczalne wyinterpretowanie z umowy obowiązku, 

który byłby niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nawet jeśli strony 

przewidywałyby taki obowiązek, to obejmująca go część umowy pozostawałaby nieważna. 

Powyższe rozważania dotyczące przekazywania Zamawiającemu imiennych raportów 

potwierdza stanowisko organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych „… brak jest 

uzasadnienia, aby klient (pracodawca) pozyskiwał od Spółki informacje, w jaki sposób 

zgłoszeni przez niego użytkownicy kart MultiSport korzystają z usług oferowanych w ramach 

programu MultiSport”. 
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Mając na uwadze powyższe, brak zgody na usunięcie ust. 29 pkt. d) Opisu przedmiotu 

zamówienia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) oraz § 11 ust. 9 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia, 

doprowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie złoży oferty, gdyż w naszej ocenie spełnianie 

wymagań stawianych przez Zamawiającego doprowadzi do naruszenia przepisów prawa. W 

związku z czym Zamawiający organiczny konkurencyjność w postępowaniu. W przypadku 

przychylenia się do prośby Wykonawcy można przypuszczać, że ze względu na większą 

konkurencję w postępowaniu, Zamawiający otrzyma znacznie korzystniejsze warunki 

finansowane, co zgodnie z zasadą racjonalności i wydatkowania środków publicznych 

przemawia za słusznością dokonania takiej zmiany.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że przekazywanie imiennych statystyk dotyczących liczby wejść 

Pracowników w Okresie Rozliczeniowym nie będzie uzyskiwaniem danych nadmiarowych. 

Zamawiający uzasadnił konieczność uzyskiwania tych danych udzielając odpowiedzi na 

pytanie nr 1 z dnia 5.04.2019 r. 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część Ogłoszenia i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 


