
 

 

BDG-WAD.271.3.2022 Bydgoszcz, dnia 4.07.2022 
 
 

Do Wykonawców 
  

Sprawa Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu 
Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami. 

 
Informuję, że w trakcie trwania postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
zamówienie „Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w 
Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami.”, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, które przedstawiam 
poniżej wraz z odpowiedziami. 
 
PYTANIE 1 
W jakiej sytuacji i w odniesieniu do jakich danych podmiot przetwarzający staje się administratorem danych? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyjaśnia, że sytuację wskazaną w zapytaniu reguluje przepis art. 28 ust. 10 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, zgodnie z którym „ Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84, jeżeli podmiot przetwarzający naruszy 
niniejsze rozporządzenie przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora  
w odniesieniu do tego przetwarzania.” 
 
PYTANIE 2 
Czy Zamawiający uzupełni charakter przetwarzania danych (papierowo/elektronicznie)? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że dane przetwarzane będą w postaci papierowej. Na ten moment, nie przewidujemy 
przetwarzania danych w postaci elektronicznej. 
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załączniku nr 5 do Umowy (załącznik nr 10 do SWZ) – umowa powierzenia 
danych. 
 
PYTANIE 3 
Czy Zamawiający uzupełni paragraf 10 o zapisy informujące o tym, iż zakończenie umowy powierzenia jest 
jednoznaczne z zakończeniem zlecenia oraz w sytuacji odwrotnej? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy powierzenia danych. 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis ten znajduje się w paragrafie 10 ust. 1 umowy powierzenia i brzmi „Umowa 
powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Zlecenia i wygasa automatycznie z chwilą wygaśnięcia 
Zlecenia.” 
Natomiast zgodnie z informacją znajdującą się na pierwszej stronie umowy, pod danymi stron umowy wskazano, 
że „Mając na  uwadze, że Strony zawarły w dniu …………………. r. umowę nr ……………., której przedmiotem jest 
świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 
wraz z przyległymi terenami Oddział we Włocławku - dalej „Zlecenie”, Strony postanawiają co następuje”. 
 
PYTANIE 4 
Czy Zamawiający zupełni operacje na danych osobowych jakie będą wykonywane w ramach umowy powierzenia? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy powierzenia danych. 
Zamawiający wyjaśnia, że operacje na danych osobowych, których dotyczy umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych zostały wskazane w paragrafie 1 tej umowy oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, którego 
kopia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy Zlecenia (do załącznika tego odesłanie zostało również 
zamieszczone w paragrafie 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych). 

https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-82-prawo-do-odszkodowania-i-odpowiedzialnosc
https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-83-ogolne-warunki-nakladania-administracyjnych-kar-pienieznych
https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-84-sankcje
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PYTANIE 5 
Czy Zamawiający uzupełni zbiory w jakich dane będą przetwarzane?  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy powierzenia danych. 
Zamawiający wyjaśnia, że w umowie powierzenia, zgodnie z wymogami art. 28 ust. 3 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 określono zakresy danych, które będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający. Dodatkowo w 
opisie przedmiotu zamówienia, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy Zlecenia dookreślono 
zakres czynności jaki na danych ma być wykonywany. 
 
PYTANIE 6 
Czy Zamawiający ureguluje w umowie kwestę dalszego przetwarzania? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy powierzenia danych. 
Zamawiający wyjaśnia, że kwestia dalszego przetwarzania zostały uregulowana w paragrafie 9 umowy powierzenia 
przetwarzania tj. 
„ 1.  Po zakończeniu obowiązywania Zlecenia lub Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, 
usunąć bezpowrotnie lub zwrócić Administratorowi powierzone dane osobowe oraz inne informacje, których 
przetwarzanie na podstawie Umowy zlecił mu Administrator chyba, że prawo Rzeczpospolitej Polskiej i/lub Unii 
Europejskiej nakazuje przechowywanie danych osobowych przez określony czas. Podmiot przetwarzający dane 
osobowe zobowiązany jest do wykonywania obowiązków określonych w § 5 Umowy przez cały czas 
przechowywania danych osobowych otrzymanych od Administratora. 
  2.  Z usunięcia lub przekazania danych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający sporządzi 
pisemny protokół, który przekaże Administratorowi w terminie 14 dni od dnia usunięcia lub przekazania danych.” 
 
PYTANIE 7 
Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w 2023 r. w związku ze wzrostem najniższego 
wynagrodzenia za pracę?  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w 2023 r. w związku ze wzrostem najniższego 
wynagrodzenia za pracę. 
 
PYTANIE 8 
Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości 
przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:  
1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę?  
2) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę 
wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający oszacował wartość zamówienia na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2021 r. w 
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. 
Wartość faktur za ostatnie 3 miesiące były niezmienne i wyniosły 14 448,85 netto / 17 772,09 brutto każda. 
 
PYTANIE 9 
Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar?  
ODPOWIEDŹ: 
Obecny Wykonawca, World Systems Sp. z o.o., nie został ukarany za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 
 
PYTANIE 10 
Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? Jeśli Zamawiający 
regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka 
sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia?  
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ODPOWIEDŹ: 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płacone jest w terminach zgodnych z umową na podstawie 
wystawionej i dostarczonej faktury. Przez cały okres trwania umowy nie miało miejsce opóźnienie w zapłacie 
należności. 
 
PYTANIE 11 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy spowodowanej koniecznością waloryzacji cen w 
uzasadnionych przypadkach? W szczególności Wykonawca prosi o potwierdzenie czy będzie stanowić podstawę do 
złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym 
wynikających z decyzji organów władzy publicznej, określonych w art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 PZP 
(zmiana stawki VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej, zmiana zasad 
lub stawek ubezpieczenia społecznego/ zdrowotnego, zmiany w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia)?  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzeń na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1.` 
 
PYTANIE 12 
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości ani częściowo przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usługi całodobowej ochrony uznając ją 
za kluczową, zgodnie z zapisami rozdziału V pkt C SWZ. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 

Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 

 
 
 
 
 
 

dr Wiesława Gierańczyk 
/podpisano elektronicznie/ 
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