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Warszawa, 27.07.2018 r. 

 

Do: wszystkich Wykonawców 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

 

Dotyczy:  postępowania pn. „Wybór wykonawcy rozwiązań informatycznych do kompleksowej obsługi 

najemców” (numer sprawy: 144/2018) 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Procedury dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A., poniżej przekazuję 

odpowiedzi na pytania Oferentów: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie przez Wykonawcę Infrastruktury w modelu IaaS pochodzącej z chmury 

publicznej Microsoft Azure lub Amazon Web Services? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, pod warunkiem umieszczenia infrastruktury w modelu IaaS na terenie Unii Europejskiej. 

 

Pytanie nr 2: 

Analizując formalne wymagania przedstawione w Zapytaniu Ofertowym, zwróciliśmy uwagę na kwestię, w której 

zwracamy się z uprzejmą prośbą odpowiedź na poniższe pytanie: 

- Zamawiający wymaga od Oferenta, na dowód posiadania wiedzy i doświadczenia, złożenia wykazu osób, które będą 

uczestniczyły w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Czy, w związku z brakiem łączącej Strony umowy (lub stosownego 

oświadczenia Zamawiającego), Zamawiający dopuszcza uzupełnienie tabeli bez podania danych osobowych 

pracownika. Podanie tych danych musiałoby zostać poprzedzone podpisaniem przez Zamawiającego zobowiązania  

w zakresie RODO. W treści Zapytania nie znajdujemy informacji, na jakiej podstawie zostaną zrealizowane procedury 

związane z ochroną tych danych osobowych ani umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych tych osób 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego poprzez dodanie po Rozdziale 15 kolejnego Rozdziału o 

następującym brzmieniu: 

1. BGKN oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, które udostępnione zostały 

BGKN na potrzeby niniejszego postępowania. 
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2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją niniejszego 

postępowania w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, zakres wykonywanych 

czynności, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje. 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym US, celem wykonania ciążących 

obowiązków. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą mieć również podmioty i ich upoważnieni 

pracownicy dostarczające rozwiązania teleinformatyczne. 

4. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO, będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres trwania postępowania, chyba że 

niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń 

lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 1 mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.  

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do złożenia oferty i udziału  

w postępowaniu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością udziału w postępowaniu. 

9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Strony nie będą podejmowały zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wskazane przez niego w ofercie osoby fizyczne, o których mowa  

w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

Dotychczasowy Rozdział 16 staje się Rozdziałem 17. 

 

Pytanie 3: 

dotyczy: Rozdział 4 ust 1 pkt 2 

„Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: (…) wykonał: 

a. jedną usługę, której przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego 

systemu teleinformatycznego o wartości każdego nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto (cztery miliony złotych), gdzie 

każdy z wdrożonych systemów posiadał poniższe funkcjonalności: 

(…) iv. przetwarzanie danych na potrzeby budowy wewnętrznego modelu scoringowego 

Czy Zamawiający dopuści, aby pkt IV dt. modelu scoringowego mógł być elementem dowolnej usługi wykazywanej 

celem spełnienia warunków udziału określonych w lit a -d? 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuścił, aby minimum 1 zamówienie swoim zakresem obejmowało rynek 

nieruchomości. W związku z tym, czy analogicznie Zamawiający może wprowadzić zmianę w SIWZ, usuwając pkt IV  
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w odniesieniu do usługi na system teleinformatyczny o wartości 4 000 000,00 zł, jednocześnie dodając zapis  

w odniesieniu do wszystkich wykazanych usług, że: „Zamawiający wymaga, aby przynajmniej 1 zamówienie posiadało 

funkcjonalność przetwarzania danych na potrzeby budowy wewnętrznego modelu scoringowego? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że  uzna za spełnienie wymagania, jeśli przynajmniej jedno wykazywane zamówienie 

posiadało funkcjonalność przetwarzania danych na potrzeby budowy wewnętrznego modelu scoringowego oraz 

wdrożenie modelu scoringowego" 

Intencją Zamawiającego jest potwierdzenie posiadania doświadczenia zarówno we wdrażaniu, jak i operacjach  

w przedmiotowym obszarze. 

 

Pytanie nr 4: 

dotyczy: rozdział 4 ust 3 pkt 3 – rachunek zysków i strat 

Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił zestawienie zysków i strat lub innego dokumentu potwierdzającego 

wysokość dochodów z 3 ostatnich lat, przy czym nie określił bezpośredniego warunku związanego z tymi 

dokumentami. Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu, bo w chwili obecnej w ocenie wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu nie ma warunku udziału, który dotyczyłby wysokości osiąganych dochodów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że nie precyzował warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności ekonomicznej i finansowej, 

jednak wymóg dołączenia do oferty rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe podtrzymuje. Zamawiający 

przypomina, że postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego (nie mają 

zastosowania przepisy Pzp). Celem Zamawiającego jest wybór wykonawcy dającego rękojmię należytej realizacji 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o udostępnienie dokumentu, zgodnie z którym prowadzone jest postępowanie tj. Instrukcja dokonywania 

zakupów przez BGK Nieruchomości S.A, by Wykonawca mógł zapoznać się z zapisami na podstawie, których 

prowadzone jest postępowanie, w tym w szczególności poznanie praw i obowiązków wykonawcy i zamawiającego. 

Ponieważ niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w zgodnie z zapisami PZP, może pojawić się wiele wątpliwości 

w jaki sposób regulowane będą konkretne czynności, które mogą wyniknąć w trakcie trwania postępowania.  

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie regulaminu, instrukcji lub innego dokumentu, który określa zasady 

prowadzenia niniejszego postępowania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że obowiązująca Procedura zakupowa dla Oferentów jest dostępna publicznie pod adresem: 

https://bgkn.pl/przetargi/ 

 

Z poważaniem 

Aleksandra Ściborowska 

https://bgkn.pl/przetargi/

