
 

SEKRETARZ 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Poznań, 13 listopada 2018 r. 

GM.272.4.2018 
Wykonawcy biorący  

udział w postępowaniu 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 „Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok”. 

 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej jako ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi 

na pytania przekazane przez wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania wg. poniższych zapisów: 

 

Pyt. nr 1: 

Wykonawca powołując się na postanowienia punktu VIII Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), wnoszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących postanowień SIWZ, 

a w szczególności załącznika nr 3 do SIWZ - ramowe warunki umowy, poprzez udzielenie odpowiedzi 

na następujące pytanie: 

1. czy dla wykazania przez Zamawiającego spełnienia warunków określonych w punkcie III pkt 6 

SIWZ „Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby osoby wykonujące 

czynności związane z wykonywaniem prac objętych zamówieniem, tj.: skład graficzny i druk, 

były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę” słuszne 

jest w świetle przepisów RODO1 I oraz stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych 

oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zobowiązywanie Wykonawcy 

do podawania danych osobowych lub przedkładania kopii dokumentów, na których znajdują się 

                                                           
1 Rozporządzenie 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)z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 



te dane osobowe pracowników, o których mowa w par. 1 ust. 7 -9. Czy w świetle obowiązku 

ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające nie słuszne byłoby ograniczenie 

do minimum ilość żądanych informacji lub ich animizacja ? Celem Zamawiającego jest bowiem 

nie uzyskanie Informacji o danych osobowych zidentyfikowanych osób, a uzyskanie 

potwierdzenia, że Wykonawca realizuje zamówienie powierzając jego wykonanie osobom 

zatrudnionym na umowie o pracę. 

Czy Zamawiający nie rozważyłby zatem odstąpienia, w jak najszerszym zakresie, od żądania 

udostępnienia danych osobowych pracowników Zamawiającego na rzecz przedstawienia 

oświadczeń, zestawień lub dokumentacji zawierającej informacje, które nie będą 

dla Zamawiającego stanowić danych osobowych, a potwierdzać będą realizację czynności 

na danych stanowiskach przez osoby, z którymi zawarto umowy o pracę (np. umowa o pracę 

bez danych osobowych, a zawierająca wskazanie danych Wykonawcy, datę zawarcia umowy, 

okres na jaki umowa została zawarta, stanowisko, którego dotyczy). 

 

UZASADNIENIE 

W par. 1 wzoru umowy w punktach 7-9 Zamawiający określa obowiązki Wykonawcy w zakresie 

wykazania spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących umowę. W celu 

udowodnienia spełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z par. 1 ust. 1 udostępnić 

Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie 

będą te osoby wykonywać, a wykaz taki ma stanowić załącznik do umowy. Wykaz stanowiący załącznik 

do umowy wykracza poza podstawowe dane pracownika jakimi posługuje się pracodawca w stosunkach 

prawnych ze swoimi kontrahentami albowiem o ile udostępnienie imienia i nazwiska oraz stanowiska 

lub charakteru czynności służbowych jest konieczne, i przez doktrynę i orzeczenia sądowe 

akceptowalne, o tyle rodzaj łączącej strony umowy nie jest już informacją konieczną do realizacji 

powierzonych danej osobie czynności służbowych w zwykłych stosunkach handlowych. Zakres danych 

wskazanych w par. 1 ust, 9 wykracza już znacząco poza dane konieczne do realizacji powierzonych 

pracownikowi czynności służbowych w ramach relacji z Zamawiającym albowiem obejmuje 

przedstawienie na żądanie Zamawiającego „kopij umów o pracę oraz (umowa powinna być 

zanonimizowana w zakresie danych osobowych za wyjątkiem: imienia i nazwiska pracownika, daty 

zawarcia umowy o pracę, jej rodzaju oraz wymiaru etatu), a także zaświadczeń właściwego oddziału 

ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczenia lub 

potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na umowę o pracę (wraz z Informacją o liczbie odprowadzonych składek), 

Art. art. 29 ust. 3a ustawy o zamówieniach publicznych nie zawiera upoważnienia dla organu 

publicznego do przetwarzania takich danych ani też nie zobowiązuje lub nie upoważnia Wykonawcę 

do ich udostępnienia. Stanowisko w tej sprawie dostępne jest również na stronach Urzędu Zamówień 

Publicznych oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych (np. stronie 



https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-

29-ust.-3austawy-pzp). Konkluzja jest następująca: Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych nie jest dopuszczalne żądanie od wykonawców niezanonimizowanych 

kopii umów o pracę z pracownikami wykonawcy, jako sposobu udokumentowania ich zatrudnienia. 

Jako uzasadnienie przytaczamy stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

udostępnione na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 

Art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit, a ustawy Pzp stanowi, że zamawiający zobowiązany jest wskazać sposób 

dokumentowania zatrudnienia tych osób (które będą wykonywać czynności mające charakter stosunku 

pracy). Co do zasady, niemożliwe na gruncie tego przepisu będzie dokumentowanie zatrudnienia 

poprzez przedkładanie umów o pracę zawierających dane osobowe pracowników, którzy świadczyć 

będą czynności na rzecz zamawiającego. Sposób przetwarzania danych osobowych i uprawnienia 

podmiotów do ich przetwarzania reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych: „przekazywanie zamawiającemu kopii umów o pracę oraz zakresów obowiązków osób 

zatrudnionych u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem szerokiego zakresu danych 

osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola 

spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Dostęp 

do informacji stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla weryfikacji spełnienia 

określonych warunków [wymogów] przez wykonawcę. W opinii Generalnego Inspektora dla realizacji 

tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez wykonawcę stosownych oświadczeń czy 

zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów. Dla zamawiającego nie jest bowiem istotne kto 

konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt zatrudnienia 

osób w takiej formie. ( ... ) W tym kontekście przywołać należy zasadę adekwatności, wyrażoną 

w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którą administrator powinien 

przetwarzać tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel 

zbierania danych. Dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas, „na wszelkie wypadek", 

tj. bezwskazania celowości ich pozyskania i niezbędności dla realizacji zadań administratora danych 

którym po uzyskaniu danych stałby się zamawiający". Generalny Inspektor negatywnie odniósł się także 

do możliwości pozyskania danych osobowych zawartych w umowach o pracę na skutek zgody 

podmiotu, którego dane dotyczą (tj. zgody pracownika, który upoważniłby wykonawcę 

do udostępnienia umowy o pracę wraz z zawartymi w niej danymi osobowymi zamawiającemu). 

„W opisywanym przypadku jako podstawy przetwarzania (udostępniania) danych nie można uznać 

zgody osoby, której dane dotyczą, byłaby to bowiem zgoda wyrażona dla realizacji celu innego 

podmiotu. (...) Pracodawca miałby występować wyłącznie jako pośrednik w pozyskiwaniu zgód 

od swoich pracowników, a taka konstrukcja nie znajduje uzasadnienia w świetle zasad przetwarzania 

danych osobowych. Ponadto, aby zgoda mogła być uznana za podstawę prawną musi być wyrażona 



w sposób dobrowolny. Jednak w relacji zachodzącej między pracodawcą a pracownikiem trudno jest 

mówić o takiej dobrowolności, gdyż brak jest tu równowagi podmiotowej (stosunek nadrzędności 

i podrzędności podmiotów), co często może sprzyjać wymuszaniu zgody”. Powyższe znalazło 

potwierdzenie w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 

249/09) - co Generalny Inspektor również podniósł w swoim stanowisku przekazanym Prezesowi UZP. 

Generalny Inspektor zwrócił także uwagę na fakt, że „zgodnie z definicją zawartą art. 7 pkt 5 ustawy 

o ochronie danych osobowych zgoda [na udostępnienie danych osobowych zamawiającemu] może być 

odwołana [przez pracownika] w każdym czasie. Dlatego w sytuacji, gdy dostęp do określonych 

informacji miałby służyć realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, oparcie się wyłącznie 

na zgodzie osoby, której dane dotyczą, mogłoby okazać się nieskuteczne". Możliwy natomiast będzie 

wymóg przedłożenia umów o pracę zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych 

pracowników), co może okazać się przydatne w celu weryfikacji zobowiązania 

wykonawcy/podwykonawcy odnośnie ilości zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz 

zamawiającego oraz charakteru tych czynności, Powyższe stanowisko potwierdził także Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Obok możliwości żądania zanonimizowanych umów o pracę, w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych 

zamawiający może również żądać przedłożenia oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności. Dopuszczalne będzie też 

żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 

składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS 

lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń. 

Zamawiający ma w zakresie opisu sposobu dokumentowania osób swobodę ograniczoną jednak 

przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. W tym miejscu należy przypomnieć, 

że żądane dokumenty (oświadczenia) nie mają charakteru dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. Są to dokumenty służące kontroli realizacji przez 

wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego zgodnie z treścią oferty oraz w zgodzie 

z przepisami ustawy Pzp. Powinny być zatem wymagane przez zamawiającego, co do zasady, dopiero 

na etapie realizacyjnym, choć wymogi w tym zakresie zamawiający powinien określić — zgodnie z art. 

36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP - w treści siwz. 

Zgodnie z powyższym wnosimy o rozważenie przez Zamawiającego odstąpienia od żądania 

udostępnienia danych osobowych pracowników w zakresie wskazanym w projekcie umowy. 

 

Odp.: 

Zamawiający powołując się na wspólną opinię GIODO i UZP z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-



nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-

uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-

inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.) podkreśla, że w jednym z akapitów 

czytamy: 

„Art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a ustawy Pzp stanowi, iż zamawiający zobowiązany jest wskazać sposób 
dokumentowania zatrudnienia osób, które będą wykonywać czynności mające charakter stosunku pracy. 
Należy przy tym pamiętać, iż kwestia sposobu dokumentowania zatrudnienia pracowników w sposób 
bezpośredni związana jest z przetwarzaniem danych osobowych i uprawnieniem określonych podmiotów 
do ich przetwarzania, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). W myśl zasady adekwatności wyrażonej w art. 26 ust. 1 
pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator powinien przetwarzać tylko takiego rodzaju 
dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych. W świetle tego 
przepisu dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas, bez wskazania celowości ich pozyskania i 
niezbędności dla realizacji zadań administratora danych – którym po uzyskaniu danych stałby się 
zamawiający. Zakres informacji żądanych przez zamawiającego od wykonawcy w celu kontroli 
zatrudnienia nie może zatem wykraczać poza zakres określony przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. Zamawiający w oparciu o dyspozycję art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a ustawy Pzp, może wymagać 
od wykonawcy zatem wyłącznie takich informacji, które są niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest 
kontrola spełniania przez ten podmiot wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.  

W konsekwencji, na gruncie ww. przepisu możliwe będzie żądanie przez zamawiającego kopii umów 
o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, 
datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.  

Ponadto, w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia ww. warunku, 
zamawiający może żądać przedłożenia przez wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją 
zamówienia. Dopuszczalne będzie też żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz 
z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia 
właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów 
potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.” 

Zapisy Rozdz. III, pkt. 6 SIWZ oraz § 1 pkt 6-9 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik 
nr 3 do SIWZ są zgodne z przytoczoną powyżej opinią. 
 
W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów Rozdziale III, pkt. 6 SIWZ oraz § 1 pkt 6-
9 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.  

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

 

Tomasz Grudziak 
SEKRETARZ  

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 


