
Warszawa, dnia 25.08.2020 r.

  

 

Do wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania na utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym wokół budynków NFOŚiGW, 

w tym utrzymanie terenów zielonych. 

 

W związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania, przekazuję poniżej treść pytania 

wraz z odpowiedzią: 

Pytanie 1: 

Proszę o podanie na jakiej podstawie prawnej, Zamawiający żąda informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego od pracowników Wykonawcy, skoro art. 26 ust.1 pkt.1, art. 27 ust.1, art. 36 ust.1 i 2, art. 39 

ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 

z późn.zm) w związku z par. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

teleinformatyczne  służące do przetwarzania danych osobowych  (Dz. U  nr 100 poz.1024) zakazuje 

Wykonawcy żądania od pracowników pozyskiwania oraz przechowywania informacji z Krajowego 

Rejestru Karnego. Wobec powołanej podstawy prawnej, wnoszę o wykreślenie wymogu przedłożenia 

zaświadczeń  o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego i zastąpienie zaświadczenia dokumentem 

w postaci oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę o niekaralności. Ponadto zgodnie z par. 2 ust. 4 

pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

wskazano, iż Zamawiający może żądać wyłącznie wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień itp. Nie można zgodzić 

się ze stanowiskiem Zamawiającego, że Wykonawca jest uprawniony do pozyskania informacji z KRK i 

przekazać je Zamawiającemu. Decyzja GIODO w tym zakresie jest jednoznaczna, Wykonawca nie może 

gromadzić, przechowywać, żądać od pracowników zaświadczenia z KRK. Może jedynie żądać 

podpisania oświadczenia o niekaralności. Jak wskazano we wcześniejszym pytaniu, wewnętrzne 

zarządzenia Zamawiającego nie mogą uchylać ustawy. Wobec powyższego wnoszę jak w sentencji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do stanowiska Wykonawcy.  

W zawiązku z powyższym Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący 

niekaralności osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia przedstawi oświadczenie o 

niekaralności tych osób. Zamawiający będzie wymagać tych dokumentów tylko od Wykonawcy, 

którego oferta zostanie wybrana. 

 

         Agnieszka Araźna 

         Przewodniczący Komisji 
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