
k do pisma nr .z ……

 

Warszawa, 4 grudnia 2020 r. 

Znak sprawy: PWY221.DAO.26.65.2020 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia 
publicznego 
 

 

W sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia na 

terenie Parku Kultury w Powsinie 

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa 
Park Kultury w Powsinie z siedzibą przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, prowadzący postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na 
Ochronę osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie działając na podstawie art. 38 ust. 2 
oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań o 
wyjaśnienie zapisów SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami  
i modyfikacjami. 
 
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający dopuszcza, aby pracownicy wykonujący zadania ochrony Państwa obiektu posiadali 
status osoby niepełnosprawnej, czy też Zamawiający zakazuje wykonywania obowiązków ochrony 
przez osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej. 
Odpowiedź. 
Pracownicy wykonawcy zatrudnieni do realizacji przedmiotu udzielanego zamówienia muszą spełniać 
wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z zapisami SIWZ osoby, 
które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności nie spełniają określonych przez Zamawiającego 
wymogów związanych z przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego.  

Pytanie 2. 

Czy wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę. 
Odpowiedź. 
Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę do realizacji przedmiotu 
udzielanego zamówienia byli zatrudnieni na umowę o pracę.  

Pytanie 3.  
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jeżeli wypracują 
godziny etatowe i wyrażą na to zgodę mogli być zatrudnieni powyżej godzin etatowych na umowę  
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cywilno-prawną (Zlecenie) u konsorcjanta,  czy też Zamawiający wymaga aby wszystkie godziny były 
wypracowane w ramach umowy o pracę. 
Odpowiedź. 
Zamawiający wymaga aby pracownicy zatrudnieni do realizacji przedmiotu udzielanego zamówienia 
byli zatrudnieni na umowę o pracę w całym zakresie związanym z udzielanym zamówieniem. Wobec 
powyższego wymogiem Zamawiającego jest aby wszystkie godziny ochrony były wykonywane przez 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ w poniższym zakresie: 
a) w pkt, 6.8.1. lit. b) wprowadza się po kropce zdanie w brzmieniu: „Kopie umów powinny 

zawierać dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane osobowe należy 
przed udostępnieniem zanonimizować”. 

b) skreśla się dotychczasowy zapis pkt, 36.2. wpisując w tym miejscu treść w brzmieniu: 
„36.2. Park Kultury w Powsinie, z siedzibą w Warszawie (02-973), przy ul. Maślaków 1 
przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach 
(Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, 
Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego 
na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP. Wśród tych informacji mogą 
pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej 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 (dalej: 
„Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 
W świetle powyższego Park Kultury w Powsinie informuje, że: 
1.Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Park Kultury  
w Powsinie, z siedzibą w Warszawie (02-973), przy ul. Maślaków 1, reprezentowany przez 
Dyrektora. 
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej 
bądź e-mail ochrona.danych@parkpowsin.pl  
3.Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu 
własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych 
na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Administratora 
jako zamawiającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych 
jest niezbędne, aby Administrator mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.  
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy 
Administratora, w tym osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, a także osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843) dalej „ustawą Pzp” 
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Pani/Pan prawo dostępu  
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia Posiada przetwarzania. 
Osobie fizycznej nie przysługuje:  
− 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;  
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.  
7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Park Kultury w Powsinie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
Dodatkowe informacje:  
1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy 
Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.  
2.W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
3.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  
4.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 5.Zasada jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3, ma zastosowanie 
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady 
jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.  
6.Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie 
żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania 
danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie 
udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  
7.W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  
8.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników”. 

 
c) Skreśla się dotychczasową treść pkt. 12 formularza oferty wpisując w tym miejscu zapis w 

brzmieniu: „12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 
13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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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,) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
*  w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

d)   w § 16.3. wzoru umowy skreśla się dotychczasową treść wpisując w tym miejscu:  
„ § 16.3. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania w zakresie wglądu i odczytu 
dane osobowe zawarte w systemie monitoringu Zamawiającego, a także zebrane w formie 
papierowej, w tym dane osobowe zawarte w zleconych do prowadzenia książkach 
wydawania i zdawania kluczy”.  

e)   w § 16.6.6. wzoru umowy skreśla się dotychczasową treść wpisując w tym miejscu: „zwrócić 
po zakończeniu umowy wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich kopie, chyba że 
prawo UE / krajowe stanowi inaczej”. 
 
 
 

W celu ułatwienia sporządzenia oferty uwzględniającej zmiany wprowadzone niniejszym pismem 
Zamawiający przekazuje treść formularza oferty uwzględniającego zmiany w pkt. 12 
dotychczasowego wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ.  
 
Informujemy, że powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. 

 

  



5/7 

 

FORMULARZ OFERTY    Załącznik nr 2 

do SIWZ na „Ochronę osób i 
mienia…" 

 

......................................, ................................ 

miejscowość   data   

 

Wykonawca/cy składający ofertę: 

 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) Wykonawcy(ców) FAX 

    

    

    

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym………………………………………….. 

Park Kultury w Powsinie 

ul. Maślaków 1 

02-937 Warszawa 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na „Ochronę osób i mienia 
na terenie Parku Kultury w Powsinie”: 

1. Oferujemy Wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.  

Przedmiot 
usługi 

Cena netto za jedną  
osoboroboczogodzinę 

netto 

Ilość 
osoboroboczogodzin 

szacowana przez 
Zamawiającego 

Cena netto Kwota VAT Cena brutto 

1 2 3 4 5 6 

Całodobową 
ochronę 
fizyczną Parku 
Kultury w 
Powsinie  

 

 

 

……………..…..zł. 

 

 

 

10.476 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

 

 

…………..zł. 

 

 

 

 

…………..zł*. 
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*- podana cena zostanie wykorzystana przy obliczaniu kryterium przedstawionego w pkt. 24.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 

postępowania. 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny: 2, 4, 5, 6. 

Kwota podana w kolumnie 4 musi być iloczynem kolumny 2 i 3. Kwota podana w kolumnie 6 musi być 
sumą kwot podanych w kolumnie 4 i 5.   

2.  Oświadczamy, że ceny powyższe zawierają wszystkie koszty Wykonania zamówienia, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się 
za związanych określonymi w niej zasadami postępowania; 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia; 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zamówienie realizowane będzie w terminie wskazanym w treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu.  

 

8. Informujemy, że zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom realizację części 
zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących prac** 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................,............................................. 

* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia nie będą brali udziału podwykonawcy, wpisać „NIE DOTYCZY” 

** należy opisać zakres prac powierzonych podwykonawcy i dodatkowo wypełnić w Załączniku nr 2 do wzoru Formularza Oferty część dotyczącą 

podwykonawców. 

 

9. Informujemy, że przy realizacji zamówienia będziemy/ nie będziemy* polegali na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków prawnych**  

...................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................,.........................

.................... 

* w przypadku, gdy w realizacji zamówienia Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów, wpisać „NIE DOTYCZY”  

** należy opisać zakres polegania na zasobach innych podmiotów i dodatkowo wypełnić w Załączniku nr 1 do wzoru Formularza Oferty część dotyczącą innych 

podmiotów. 

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, należy wypełnić Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do wzoru Formularza Oferty 

również w części dotyczącej innych podmiotów na zasoby, których Wykonawca się powołuje. Zamawiający wymaga, aby podmioty na zasoby, których w zakresie 

doświadczenia powołuje się Wykonawca, czynnie uczestniczyły w wykonaniu zamówienia. 

11. Oświadczamy, że nie naruszamy zasad o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
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12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

13. Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych 
dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.  

 

 

............................................, ......................... 2020 r.                      

................................................................................ 

                    (miejscowość)                                     ( data)                                                                   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 

przedstawiciela(-li) Wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

*  w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

/-/ Monika Gołębiewska-Kozakiewicz 

Zastępca Dyrektora Parku Kultury w Powsinie 


