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DO WYKONAWCÓW
odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie
kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP S.A.
(nr sprawy 03/19)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w przedmiotowym
postępowaniu, odpowiada:

Pytanie
Czy zamawiający wyrazi zgodę ma modyfikację zapisu – ”Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy
przetwarzanie danych, jedynie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Zleceniobiorca
zobowiązuje się do zastosowania środków zabezpieczających dane przed dostępem osób
nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzane u niego dane osobowe,
w tym spełnienie wszelkich wymogów ustawowych związanych z przetwarzaniem tych danych”
a. Przede wszystkim mając na uwadze, że celem umowy jest „jest świadczenie kompleksowych
usług medycznych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy w abonamentowym
systemie opłat” a udzielanie świadczeń zdrowotnych ma się odbywać na rzecz pracowników
PAP oraz na rzecz osób bliskich pracowników PAP to w przypadku pracowników PAP
przekazywanie danych osobowych pracowników odbywa się na zasadzie udostępniania
danych osobowych pomiędzy dwoma administratorami, ponieważ każdy z administratorów
posiada samodzielną przesłankę do przetwarzania danych osobowych pracowników PAP (–
dlatego, że są to ich pracownicy i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych jest
określona w Kodeksie pracy oraz w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; Wykonawca – dlatego, że
pracownicy PAP staną się pacjentami Wykonawcy i my również mamy samodzielną podstawę
prawną do przetwarzania ich danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z motywem
35 RODO) oraz przetwarzamy dane osobowe pracowników PAP zgodnie z własnymi celami i
sposobami]; w przypadku osób bliskich pracowników PAP przekazywanie danych osobowych
odbywa się rzeczywiście na zasadzie przetwarzania danych osobowych, ale w relacji
Wykonawca jest administratorem danych osobowych osób bliskich pracowników PAP,
ponieważ posiada samodzielną podstawę prawną do przetwarzania ich danych osobowych

(art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z motywem 35 RODO), a w tym przypadku PAP jest
podmiotem przetwarzającym a ich przetwarzanie polega na zebraniu i przekazaniu do
Wykonawcy danych osobowych osób bliskich pracowników PAP [gdyby nie Wykonawca PAP
nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych osób bliskich pracowników
PAP, jak również nie ma celu, aby przetwarzać dane osobowe tych osób (do odliczenia z
wynagrodzenia pracownika PAP kwoty pobieranej tytułem płatności za abonament medyczny
osoby bliskiej pracownika PAP wystarczy tylko i wyłącznie informacja o ilości tych osób, a tym
samym abonamentów, PAP nie jest potrzebna informacja o danych osobowych osób bliskich).
b. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) od dnia 25 maja 2018 roku nie obowiązuje w zakresie nas dotyczącym.
Od 25 maja 2018 r. kwestia ta jest regulowana przez Rozporządzenie 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).
c.

W takim celu pomiędzy podmiotami powinno zostać porozumienie w sprawie powierzenia
przetwarzania

danych

osobowych,

w

którym

Wykonawca

zostanie

określony

jako

administrator w stosunku do danych osobowych osób bliskich pracowników PAP, zaś PAP
zostanie określony jako podmiot przetwarzający te dane – taki wzór przesyłamy w załączeniu
(dokument poufny). W przypadku udostępniania danych osobowych nie ma potrzeby
zawierania jakiejkolwiek umowy w tym zakresie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że ust. III pkt. 16 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
„Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych, jedynie w zakresie i celu
przewidzianym

w

umowie.

Zleceniobiorca

zobowiązuje

się

do

zastosowania

środków

zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem 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). Zleceniobiorca ponosi
pełną odpowiedzialność za przetwarzane u niego dane osobowe, w tym spełnienie wszelkich
wymogów rozporządzenia związanych z przetwarzaniem tych danych.”
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie udostępniona i podpisana z
wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy OWU Wykonawcy?
Odpowiedź
Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy OWU Wykonawcy z zastrzeżeniem, że w
przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami specyfikacji przetargowej (będącej załącznikiem
do umowy) i umowy a postanowieniami OWU Wykonawcy, rozstrzygać będzie treść specyfikacji
przetargowej oraz umowy.

Pytanie
Zamawiający wymaga od Wykonawcy „5 placówek własnych na terenie Warszawy oraz 3
partnerskich.” Jeżeli wykonawca ma możliwość zaoferowania 8 placówek własnych na terenie
Warszawy czy spełnia w/w warunek? Jeśli tak prosimy o modyfikację zapisu.
Odpowiedź
Jeżeli wykonawca zaoferuje 8 lub więcej placówek własnych na terenie Warszawy, to spełni wymóg
zamawiającego posiadania na terenie Warszawy 5 placówek własnych oraz 3 partnerskich.
Pytanie
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy załącznika nr3 „Wykaz Osób Uprawnionych
do korzystania z usług świadczonych w ramach Programu Medycznego stanowi Załącznik nr 3 do
umowy” na podstawie wzoru wykonawcy?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do umowy Wykazu Osób Uprawnionych do korzystania
z usług świadczonych w ramach Programu Medycznego.
Pytanie
Roz. XIX Umowy o pracę – „Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego….” Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czynności związanych z
realizacją zamówienia: Obsługi administracyjnej, medycznej, etc.
Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności należy podkreślić, że żaden operator medyczny,
prowadzący działalność na polskim rynku usług medycznych nie spełnia powyższych wymogów zw. z
zatrudnieniem na podstawie umów o pracę: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i
kierowców, gdyż w odniesieniu do tych grup zawodowych są stosowane różnie formy zatrudnienia, w
tym również zatrudnienia innego niż pracownicze, na podstawie Kodeksu pracy i umowy o pracę.
Odpowiedź
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza potwierdzi powyższe,
zapisy zostaną usunięte z umowy.
Pytanie
W związku z wymogiem zastosowania kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z zapisem „W
przypadku uchybień stwierdzonych w trybie, o którym mowa w art. 18 ustawy o Służbie Medycyny
Pracy Zleceniodawca może żądać kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
Zleceniobiorcy za miesiąc poprzedzający datę stwierdzenia uchybienia. Zleceniobiorca nie może
żądać wynagrodzenia za usługi, których dotyczą uchybienia” Wykonawca zwraca się z prośbą o
doprecyzowanie jakiej usługi/faktury dotyczy kara?
Odpowiedź
Zdaniem zamawiającego pkt. 4 w ust. VIII jest jasny i nie wymaga doprecyzowania.
Pytanie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w pierwszej kolejności planu naprawczego przed
nałożeniem kary umownej. Wykonawcy niezbędnym wydaje się doprecyzowanie określenie
nienależyte wykonanie usług. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację poniższego zapisu z
30% na 5 % „W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa

w niniejszej umowie, a w szczególności w przypadku niedotrzymania terminu wykonania usług
określonego w ofercie, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary
umownej w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) miesięcznej ceny abonamentu brutto
należnej Zleceniobiorcy za daną osobę uprawnioną w miesiącu, w którym doszło do niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy. Zleceniobiorca nie może żądać ceny abonamentu za osobę, której
dotyczy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, za miesiąc, w którym doszło do niewykonania
lub nienależytego wykonania usług”.
Możliwość rozwiązania umowy po 6 krotnym nienależytym wykonaniem usług jest wystarczającym
środkiem zapobiegawczym.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w pierwszej kolejności planu naprawczego przed
nałożeniem kary umownej.
Pytanie
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów - W przypadku rozwiązania Umowy przez
Zleceniodawcę

z

powodu

okoliczności,

za

które

odpowiedzialność

ponosi

Zleceniobiorca,

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 30% (słownie: trzydzieści
procent) kwoty stanowiącej dwunastokrotność wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy za miesiąc
poprzedzający datę rozwiązania umowy.
Wykonawca zakłada, że Zamawiający zabezpieczył nienależyte wykonanie usług bądź niewykonanie
usług zapisami umowy w roz. VIII pkt.5.
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.
Pytanie
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy Roz IX pkt1
- Zleceniodawca może bez odrębnej zgody Zleceniobiorcy przenieść prawa i obowiązki wynikające z
niniejszej Umowy na dowolną spośród spółek pozostających z nim w stosunku zależności, dominacji
lub z nim powiązanych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Zleceniodawca zobowiązany jest
do niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy.
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.
Pytanie
Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy Roz IX pkt 2 , jak poniżej
- Przeniesienie przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę praw lub obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy.
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.
Pytanie
Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy Roz VIII pkt 6 , jak poniżej
- W razie stwierdzenia sześciokrotnego rażącego niewykonania lub rażąco nienależytego wykonania
usług, o których mowa w niniejszej umowie, Zleceniodawca po bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego Zleceniobiorcy na usunięcie naruszeń, który nie może być krótszy niż 14 dni, może

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zleceniobiorca
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.
Pytanie
W związku z dużą ilością pytań i oczekiwaniem na odpowiedzi lub ewentualne modyfikacje czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert o 3 dni.
Odpowiedź
Zamawiający wydłużył już termin składania ofert do 31 stycznia 2019 r. Informacja o tym została
podana w odpowiedziach na pytania przesłanych przez innego wykonawcę.
Pytanie
Z dokumentu SIWZ wynika, iż pakiet nr 5 zawiera taki sam zakres jak pakiet nr 6. Proszę o pomoc w
odszukaniu różnicy.
Odpowiedź
Zakres pakietu nr 6, to zakres pakietu nr 5 plus stomatologia.
Pytanie
Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie zamienne tzn. Wykonawca będzie zobowiązany do
realizowania terminów do specjalizacji według wymogów Zamawiającego bądź jeżeli nie będzie w
stanie zagwarantować terminu w wymaganym terminie udostępni refundację kosztów w 100%-ach
jeżeli wizyta zostanie zrealizowana w dowolnie wybranej przez Pacjenta placówce, natomiast
powyższe rozwiązanie będzie traktowane za spełnione i będzie zgoda na wykreślenie kar związanych
z niedotrzymaniem terminów do specjalistów.
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.

