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Katowice dnia 21.11.2018 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne
i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod
nazwą: „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej” wpłynęły zapytania
i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający będzie wymagał od przyszłego Wykonawcy aby zapewnił ochronę przekazywanych
danych osobowych poprzez:
a) przetwarzanie przekazywanych danych osobowych, które odbywać się będzie wyłącznie w formie papierowej;
b) kartoteka przechowywana będzie w odrębnym pomieszczeniu, w zamykanych na klucz szafach kartotecznych;
c) dostęp do kartoteki będą miały wyłącznie osoby wskazane na wykazie, który Wykonawca po zawarciu umowy
przekaże Zamawiającemu. Każda zmiana osób na wykazie będzie niezwłocznie zgłaszana Zamawiającemu w formie
pisemnej;
d) wykonawca będzie prowadził ewidencję dostępu do kartoteki, w której wpisywane będzie każdorazowe z niej
skorzystanie wraz z imieniem i nazwiskiem osoby z niej korzystającej.
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
(Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593 z późn. zmianami) realizowanie profilaktycznych badań zdrowotnych (wstępnych,
okresowych, kontrolnych) funkcjonariusza/pracownika oraz innych świadczeń zdrowotnych odbywa się na podstawie
pisemnej umowy zawartej między pracodawcą a placówką medyczną. Zawartość umowy została również określona w
art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, jako administrator przetwarza dane osobowe pełniących w niej
służbę funkcjonariuszy i zatrudnionych pracowników, w celu kierowania na profilaktyczne badania zdrowotne do
uprawnionych placówek medycznych w zakresie medycyny pracy na podstawie ciążącego na nim obowiązku
wynikającego z art. 71b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 z późn. zmianami),
art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o służbie medycyny pracy.
Natomiast zakład służby medycyny pracy realizuje swoje zadania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a – c
ustawy o służbie medycyny pracy oraz prowadzi dokumentację medyczną z tym związaną zgodnie z art. 11 ust. 1 tej
ustawy, a więc realizuje własne cele wynikające z wyżej wspomnianych przepisów i występuje jako administrator
przetwarzający dane osobowe w swoim prawnie uzasadnionym celu.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania uzyskanych danych osobowych
zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które chronią prawa
osób, których dane dotyczą.
Zamawiający uznając, iż Wykonawca jest zobowiązany stosować środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
wyżej wskazanych przepisów, nie określa dodatkowych szczególnych warunków ochrony przekazywanych danych
osobowych.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w celu zabezpieczenia dostatecznej ochrony danych osobowych funkcjonariuszy
będzie wymagał aby osoby, które mają dostęp do tych danych posiadały poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do
informacji niejawnych klauzuli „poufne”?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał aby osoby, które mają dostęp do danych
osobowych funkcjonariuszy posiadały poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych klauzuli
„poufne”. Zamawiający stoi na stanowisku, że dane przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach
realizacji umowy dot. świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nie stanowią
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informacji niejawnych w świetle Ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 - tekst jednolity), a więc
nie ma podstaw do formułowania wymogu, aby osoby, które mają dostęp do przedmiotowych danych posiadały
poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

Pytanie nr 3: Zwracamy się z zapytaniem odnośnie- Załącznika nr 3 do SWZiP formularz cenowy Czy nie wkradła się
pomyłka w oznaczeniu kodowym w pakietach BPF01, BPF02, BPF03, BPF04, BPF05 dotyczącym badań
diagnostycznych - rtg klatki piersiowej- kod jest BD10 a winno być BD1
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że w tabelach zamieszczonych w pkt. III. ppkt. 1 i 2, pkt. IV
oraz pkt. V ppkt. 1 i 2 załącznika nr 3 do SWZiP – formularz cenowy wystąpił błąd dot. oznaczenia kodowego badań
diagnostycznych – rtg klatki piersiowej, gdzie jest zapis BD10 a winien być BD1. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że nie dokonuje korekty zapisów w załączniku nr 3 do SWZiP, Wykonawcy przygotowując ofertę winni jako
oznaczenie kodowe badań diagnostycznych - rtg klatki piersiowej przyjąć BD1, zgodnie z prawidłowym oznaczeniem
występującym w formularzu cenowym (np. w pakiecie BLD).

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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