
           

 
 

Warszawa, dnia 27/07/2018 r. 

 
ZZP.ZP.158/18.586.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 

Wykonanie i dostawa notatnika z logotypem kampanii Twoja krew, moje życie i adresem 

strony internetowej www.twojakrew.pl. Znak sprawy: ZZP-158/18 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż do 

Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 

Pytanie 1 

„Jakich osób miałoby dotyczyć oświadczenie Wykonawcy, zawarte w punkcie XII formularza 

oferty? Jakie osoby Zamawiający ma na myśli, pisząc w punkcie XII formularza oferty o 

osobach, o których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio wykonawca pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu? Czy tu 

chodzi np. o osoby zatrudnione w celu wzięcia udziału w tym konkretnym postępowaniu, czy 

np. handlowców, których wykonawca zatrudnił do obsługi postępowań?” 

 

Odpowiedź 1 

Oświadczenie Wykonawcy, zawarte w punkcie XII formularza oferty, dotyczy osób 

fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. osób, których dane 

służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób 

kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). 

 

Pytanie 2 

„Po co Zamawiającemu oświadczenia wykonawców zawarte w punkcie XII formularza 

oferty?” 

 

Odpowiedź 2 

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Wprowadzenie do „Wzoru 

oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

wynikających z RODO”) wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z 

udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, 

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i art. 14 RODO. W celu 

zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 
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udziałem wykonawcy w postępowaniu, UZP zaleca zobowiązanie wykonawcy do złożenia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 

Pytanie 3 

„Jaka jest podstawa prawna domagania się przez Zamawiającego w postępowaniu 

przetargowym oświadczenia wykonawcy zawartego w punkcie XII formularza oferty 

(oświadczenia o wykonaniu jakichś obowiązków, niedotyczących ani przedmiotu 

postępowania ani jakichkolwiek danych przekazywanych Zamawiającemu)?” 

 

Odpowiedź 3 

Art. 13 i 14 RODO tj. 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, str. 

1). Przepisy RODO bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE 

z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień 

publicznych.  

 

Pytanie 4 

„W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował podstawę wykluczenia Wykonawcy, o jakiej 

mowa w punkcie IV podpunkt 3.3 SIWZ? Czy Wykonawca miałby złożyć jakieś oświadczenie 

co do tej podstawy wykluczenia? Jeżeli tak, to skąd Wykonawca miałby znać osoby 

uprawnione do reprezentowania Zamawiającego oraz członków komisji przetargowej?” 

 

Odpowiedź 4 

W celu wykazania braku podstawy wykluczenia, o której mowa w rozdz. IV pkt 3.3 SIWZ 

wykonawca ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w Części III Sekcja C formularza 

JEDZ zgodnie z wiedzą, jaką dysponuje na dzień składania ofert.   

 
 


