
 
   

 
 

Znak sprawy:  ZP/26/2019                                                                                                    Gdańsk, 02.05.2019 r. 
 
 

                                                                                         Do uczestników postępowania 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na 

zbieraniu i przygotowaniu materiału badawczego w postaci prób materiału biologicznego od 

pacjentów z chorobą nowotworową piersi, prostaty, pęcherza, okrężnicy w ramach 

realizowanego projektu: „Mutacje nabywane w trakcie rozwoju i życia człowieka powodujące 

zwiększone ryzyko chorób, w szczególności nowotworów” 

  
Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela 

odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:  
   

1. §3 ust. 3 Umowy – czy jest możliwość wskazania jako miejsce prowadzenia badania adresu 
kliniki/laboratorium, w którym będą pozyskiwane próby materiału biologicznego zamiast 
siedziby Wykonawcy? Klinika/laboratorium jest jednostką organizacyjną Wykonawcy, jednak 
nie mieści się pod adresem siedziby Wykonawcy. 

Odp. Zamawiający dopuszcza uszczegółowienie miejsca prowadzenia badania poprzez 
wskazanie adresu kliniki/laboratorium, w którym będą pozyskiwane próby materiału 
biologicznego. 

2. §3 ust. 2 Umowy – czy początek zapisu może zostać zmieniony w następujący sposób - stary 
zapis: „Poza wypadkami przepisanymi również Zamawiający może (…)”; nowy zapis: „Poza 
wypadkami przepisanymi również przewidzianymi niniejszą Umową Zamawiający może(…)”? 
Użycie zwrotu „również Zamawiający” może sugerować, że także po stronie Wykonawcy istnieje 
uprawnienie do rozwiązania umowy w związku z dostarczeniem wystarczającej liczby prób 
materiału biologicznego. Jeśli jednak takie uprawnienie miało istnieć po stronie Wykonawcy, to 
należałoby je wprost wskazać w umowie. 

Odp.  W celu usunięcia  rozbieżności Zamawiający doprecyzowuje zapis §3 ust. 2 Umowy w 
następujący sposób:   
„2. Poza wypadkami przepisanymi również przewidzianymi niniejszą Umową Zamawiający 
może od niniejszej umowy odstąpić (umowne prawo odstąpienia) po uzyskaniu wystarczającej 
liczby prób materiału biologicznego pozwalającej na osiągnięcie przez Zamawiającego celów 
badawczych zakładanych w projekcie, tj. w liczbie łącznie [...]” 
 



 

 

3. § 4 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający miał ma myśli kwartały jako kwartały kalendarzowe, czy 
kwartały jako okresy trzymiesięczne (liczone od dnia podpisania umowy)? 

Odp. Kwartały rozumiane jako okresy trzymiesięczne, nie kalendarzowe. Ponadto Zamawiający 
dokonuje zmiany  § 1 ust. 2 a) Umowy w następującym brzmieniu: 

„ (…) a) w liczbie nie mniejszej niż […] miesięcznie (obliczanego jako średnia arytmetyczna w 

okresie jednego kwartału, rozumianego jako okresu trzymiesięcznego licząc od dnia zawarcia 

umowy) oraz (…)” 

4. §9 ust. 2 Umowy – czy jest możliwa zmiana tego zapisu, aby odzwierciedlić faktyczny przepływ 
danych osobowych, tj. – umowa stanowi, że dane będą przekazywane pomiędzy dwoma 
niezależnymi administratorami danych osobowych (więc Wykonawca powinien odebrać od 
pacjenta zgodę na przetwarzanie jego danych udzieloną Wykonawcy oraz zgodę pacjenta 
udzieloną Wykonawcy na przekazanie danych pacjenta do Zamawiającego), tymczasem jeden z 
załączników umowy (Informacja o badaniu oraz świadoma zgoda badanego) stanowi, że pacjent 
udziela zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu, więc 
Wykonawca w zakresie danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający na 
podstawie tej zgody występuje jako podmiot przetwarzający Zamawiającego, a nie niezależny 
administrator oraz nie dochodzi do „udostępnienia” danych ale do „przetwarzania w imieniu 
Zamawiającego”. Nie jest to udostępnienie danych, ponieważ Zamawiający już jest 
administratorem tych danych na podstawie zgody, którą pacjent udziela Zamawiającemu. 
Powyższe pomieszanie obu modeli powoduje, że nie wiadomo jaki jest faktyczny zamierzony 
przepływ danych, gdyż dokumenty nie są spójne w tym zakresie, co uniemożliwia podjęcie 
decyzji odnośnie złożenia oferty w przetargu. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Zgoda pacjenta udzielona Wykonawcy na udostępnienie jego danych Zamawiającemu jest  

zawarta w Oświadczeniu Badanego (formularzu świadomej zgody badanego) – zdanie drugie w 

brzmieniu: Dodatkowo wyrażam zgodę na udostępnienie przez Wykonawcę tj. 

………………………………………… moich wyników badań, danych medycznych i próbek 

materiału biologicznego Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w celu badań naukowych. 

5. §9 ust. 5 Umowy – zgodnie z formularzem świadomej zgody, podstawą do przetwarzania 
danych osobowych pacjentów przez Zamawiającego jako administratora nie jest umowa, ale 
zgoda wyrażona przez pacjenta na formularzu świadomej zgody; w związku z powyższym czy 
jest możliwość dostosowania zapisu aby odzwierciedlał faktyczną podstawę do przetwarzania 
danych osobowych przez Zamawiającego? 

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w § 9 ust. 5 Umowy w następującym 

brzmieniu:  

„ust. 5 Zamawiający, na podstawie zgody wyrażonej przez pacjenta na formularzu świadomej 
zgody, będzie przetwarzał, jako administrator danych, następujące dane osobowe pacjenta: 

1) imiona i nazwiska, 

2) adres zamieszkania, 

3) data urodzenia, 



 

4) wiek, 

5) płeć, 

6) numer telefonu, 

7) dane medyczne” 

6. Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” – zgodnie z punktem 5 znajdującym się w części 
„WARUNKI REALIZACJI” „Pobrane próbki, dokumentacja medyczna oraz wypełnione formularze 
świadomej zgody będą wysyłane przez Wykonawcę przesyłką kurierską w suchym lodzie do 
siedziby Zamawiającego”. Czy Zamawiający dopuszcza aby w suchym lodzie były przesyłane 
jedynie pobrane próbki, a dokumentacja medyczna oraz wypełnione formularze świadomej 
zgody nie były przesyłane w suchym lodzie? 

Odp. Tylko przesyłka materiału biologicznego na suchym lodzie. 
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                        /-/ 
    mgr Marek Langowski 


