
Projekt „Razem wygramy” wspoó łfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wołoó w, dnia 19.03.2019r

Zapytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania pn: SŚwiadczenie usługi w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym
dla dzieci powyzżej  15 roku zżycia -  treningi kompetencji  i  umiejętnosóci  społecznych w ramach zajęcó
wyjazdowych oraz usługę aktywnej integracji  o charakterze społecznym dla dzieci powyzżej  15 roku
oraz ponizżej 15 roku zżycia – wyjazd socjoterapeutyczny z mozż liwosócią składania ofert częsóciowych. 

Zgodnie z pkt. XXII ogłoszenia o zamoó wieniu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zadane
pytania.

Pytanie
Proszę o przekazanie dodatkowych informacji o osobach ktoó re będą brały udział w zadaniu nr
2 i zadaniu nr 3 Czy osoby te mogą sprawiacó problemy wychowawcze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, zże tak jak zostało to okresólone w ogłoszeniu o zamoó wieniu, dla zadania
nr 2 i 3 wyjazd ma charakter socjoterapeutyczny z udziałem młodziezży powyzżej 15 roku zżycia
jak i dzieci ponizżej 15 roku zżycia. Uczestnicy wyjazdu  przebywają w placoówkach opiekunó czo
wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Pytanie

Zamawiający w Formularzu ofertowym w pkt. 14 „Dane do umowy…” wymaga podania serii i nr
dowodu  osobistego.  Proszę  o  wyjasónienie  dlaczego  Zamawiający  wymaga  podania  od
potencjalnego  wykonawcy  wrazż liwych  danych  osobowych  bez  podpisania  umowy  o
przetwarzaniu  danych  osobowych.  Nadmieniam,  zże  do  identyfikacji  osoby  fizycznej
prowadzącej  działalnosócó  gospodarczą słuzży  NIP lub Regon – dane do weryfikacji  podmiotu
gospodarczego w CEIDG.

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  zże  w  przypadku  złozżenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  ktoó ra  prowadzi
działalnosócó  gospodarczą  dane  te  nie  są  potrzebne  Zamawiającemu.  W  miejscu  przeznaczone  na
wpisanie danych proszę wpisacó  nie dotyczy.  Zamawiający w takim przypadku do umowy wpisze NIP
oraz REGON .

Natomiast zwracam uwagę, zże kazżdy uczestnik postępowania ktoó ry składa ofertę zgadza się na
przetwarzanie danych osobowych zaroó wno swoich jak i osoó b ktoó re wskazże do postępowania.



W ogłoszeniu o zamoó wieniu w pkt. XXIV widnieje zapis dotyczący Klauzuli informacyjnej RODO,
w ktoó rym Zamawiający poinformował wykonawcoó w, izż  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem. 

Ponadto  w  formularzu  ofertowym  w  pkt.  17  widnieje  zapis:   Osówiadczam,  zże  wypełniłem
obowiązki informacyjne przewidziane w art.  13 lub art. 14 RODO wobec osoó b fizycznych, od ktoó rych
dane osobowe bezposórednio lub posórednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamoó wienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.

Oznacza to, izż  administratorem danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem
w  sprawie  zamoó wienia  publicznego  jest  nie  tylko  zamawiający,  ale  roó wniezż  wykonawca  względem
danych:

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamoó wienia,

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 
działalnosócó gospodarczą,

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 
zamieszczone w pełnomocnictwie),

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną 
(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

 osoó b fizycznych, od ktoó rych bezposórednio pozyskał dane osobowe.

 Jak  wskazuje  UZP: „Wykonawca,  podwykonawca,  podmiot  trzeci  będzie  musiał  podczas
pozyskiwania  danych  osobowych  na  potrzeby  konkretnego  postępowania  o  udzielenie  zamoó wienia
wypełnicó  obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osoó b fizycznych, ktoó rych dane
osobowe dotyczą, i od ktoó rych dane te bezposórednio pozyskał”.

Natomiast projekt umowy przewiduje w par. 13 informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
dlatego nie ma koniecznosóci załączania osobnej umowy.

Pytanie

Ile osoó b wezómie udział w I edycji wyjazdu (2019r.) oraz ile osoó b wezómie udział w II edycji wyjazdu
(2020r.). Jezżeli w kazżdej edycji wyjazdu wezómie udział 20 osoó b podzielonych na 2 grupy, to czy kazżda
z grup ma miecó 80h zajęcó warsztatowych, czyli łącznie 160h w jednym wyjezódzie?

Odpowiedź

Dla zadania nr 2 i 3 przedmiotem zamoó wienia  jest zorganizowanie i  przeprowadzenie 10 dniowego
wyjazdu  socjoterapeutycznego  dla  dwoó ch  grup -  każda  grupa  po  10  osób.  Łącznie  20  osoó b.
Zamoó wienie  obejmuje  dwie  edycje 10-dniowego  wyjazdu, na  ktoó rym  odbywacó  się  będą  zajęcia
warsztatowe  po  8  godzin  zegarowych  dziennie-łącznie  80  h  na  jednym  wyjeździe.  Dwie  edycje
wyjazdów wynoszą łącznie 160h.



Pytanie:

Zamawiający wymaga jednego opiekuna, ktoó ry będzie sprawował opiekę nad dziecómi. Jezżeli w kazżdej
edycji wezómie udział 20 osoó b podzielonych na 2 grupy to opiekun ma się opiekowacó 20 osobami?

Odpowiedź

Zgodnie z ogłoszeniem o zamoó wieniu wyjazdy odbywacó się będą w okresie: 

I edycja – lipiec/sierpienó  2019;

 II edycja – lipiec/sierpienó  2020

W kazżdej edycji wezómie udział 10 uczestników. Do obowiązkoó w opiekuna jest opieka nad 10 dziećmi
podczas jednego wyjazdu.

Pytanie

Proszę o podanie jakie minimalne kwalifikacji musi posiadacó opiekun.

Odpowiedź:

Opiekunem mozże bycó  osoba dopuszczona do działalnosóci w zakresie opieki nad małoletnimi, Zamawiający
nie stawia natomiast zżadnych wymaganó  kwalifikacyjnych.

Zamawiający  podkresóla  natomiast,  zże  przed  dopuszczeniem  do  realizacji  zamoó wienia  Wykonawca
zweryfikuje  osoby biorące udział  przy wykonywaniu czynnosóci  o  ktoó rych mowa w przedmiotowym
postępowaniu pod kątem ich figurowania  w Rejestrze  Sprawcoó w Przestępstw na  Tle  Seksualnym  z
dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zakresie nie mogą bracó  udziału
osoby,  ktoó re:  widnieją  w  Rejestrze  lub  nie  zostały  poddane  weryfikacji  pod  kątem  figurowania  w
Rejestrze lub,  co do ktoó rych Wykonawca powziął informację, zże  w stosunku do nich prowadzone są
postępowania  karne  o  ktoó rych  mowa  w art.  2  ustawy   z  dnia  13  maja  2016  r.  o  przeciwdziałaniu
zagrozżeniom przestępczosócią na tle seksualnym.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca podpisze osówiadczenie, zże: znana mu jest tresócó  ustawy
z  dnia  13  maja  2016 r.  o  przeciwdziałaniu  zagrozżeniom  przestępczosócią  na  tle  seksualnym  (Dz.  U.
2016.862,  1948  oraz  106)  oraz  obowiązki  z  niej  wynikające,  jak  roó wniezż  sankcje  związane  z  ich
niedopełnieniem” 


