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Łódź, 06.09.2019 r. 
 
 
 

Do wszystkich zainteresowanych 
Postępowaniem nr :  EZ.272.010.2019 
 
 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06.09.2019 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania o 
wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 
221 000 euro) na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Dolnośląskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu 
oraz członków ich rodzin. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Pytania do Zamawiającego: 

 

Pytanie 1 

Wykonawca dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi na pytania.  W nawiązaniu do odpowiedzi na 
pytanie nr 7, Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że Zamawiający nie przedstawił treści Umowy 
przetwarzania danych osobowych w treści SIWZ, Załącznikach do SIWZ ani w Załącznikach do umowy. 
Wykonawca wnioskuje o  odstąpienie od konieczności podpisania przez Wykonawcę Umowy o 
powierzenie danych osobowych stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru Umowy zawartego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
Wykonawca wyjaśnia, że nie ma  uzasadnienia zawarcia przez Wykonawcę umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w umowach ubezpieczenia grupowego, w której 
Wykonawca występuje w roli procesora danych. Zawierając umowę ubezpieczenia Wykonawca staje 
się administratorem danych osobowych osób fizycznych występujących w tej umowie. Będą to 
zarówno dane osobowe ubezpieczających, jak i ubezpieczonych. O roli administratora świadczy fakt, 
że zakład ubezpieczeń ustala cele i sposoby przetwarzania ww. danych (zgodnie z definicją 
administratora z art. 4 pkt 7 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r.). O tym zaś, że zakład ubezpieczeń decyduje o celach i sposobach przetwarzania 
danych przemawia fakt, że wszelkie działania, jakie zakład ubezpieczeń podejmuje w ramach umowy 
ubezpieczenia wykonuje we własnym imieniu, realizując własne prawa i obowiązki wynikające z 
umowy ubezpieczenia (np. udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, wypłata świadczeń i odszkodowań). 
Zakład ubezpieczeń nie wykonuje na zlecenie ubezpieczających żadnych ich zadań własnych (co 
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mogłoby uzasadniać powierzenie przetwarzania danych w kierunku ubezpieczający – zakład 
ubezpieczeń). W przypadku grupowych umów ubezpieczenia na życie Zamawiający nie powierza 
danych osobowych Wykonawcy, czyli proces, którym ma regulować przedmiotowa umowa nie 
zachodzi. Każdy pracownik przystępujący do ubezpieczenia podpisuje deklarację przystąpienia, w 
której zawarte są oświadczenia i zgody miedzy innymi wskazujące, że administratorem danych 
ubezpieczonych jest Ubezpieczyciel (Wykonawca). W konsekwencji  rola Wykonawcy jako 
administratora danych oznacza, że Zamawiający będący zakładem pracy nie powierza Wykonawcy 
danych osobowych swoich pracowników, a robią to poszczególni pracownicy tj. ubezpieczeni. 
Wykonawca przetwarza dane osobowe na podstawie stosownych zgód ubezpieczonych. To 
Wykonawca staje się administratorem danych osobowych osób fizycznych występujących w umowie, 
poprzez zawarcie właśnie z zakładem pracy (Zamawiającym) umowy ubezpieczenia. Zgodnie z art. 4 
pkt 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
„przetwarzanie” oznacza m.in. ujawnianie  poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, w związku z tym w procesie grupowej umowy ubezpieczenia na życie dochodzi do 
udostępniania danych, czyli ich przetwarzania w relacji ubezpieczający i zakład ubezpieczeń. Tym 
samym powierzamy je zakładowi ubezpieczeń.  
 
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od konieczności podpisania przez Wykonawcę 
Umowy o powierzenie danych osobowych stanowiącego załącznik nr 4 do wzoru Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności podpisania przez Wykonawcę Umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącego załącznik  nr 4 do wzoru Umowy i 
jednocześnie modyfikuje Załącznik nr 3 Wzór umowy. 

 

 
Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia. Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu 
zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia. 


