
                  

  Projekt „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” 
 
 

Gdańsk, dn. 21.04.2021 r. 

PS.WIR.0631.5.21 

WYKONAWCY   

ubiegający się o udzielenie zamówienia na prowadzenia Punktu Usług Zdrowotnych (PUZ) 

dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu 

wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” (POWR.04.01.00-00-ONI1/18)  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

– postępowanie nr PS.WIR.0631.5.21 z dnia 08.04.2021 r. 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 2021-4396-41766 

na podstawie pkt 6.5.2, 16) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

Pytanie nr 1  

W dokumencie jest zapis: 7. Dane osobowe osób z autyzmem, będących uczestnikami projektu  

„OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” zostaną przekazane 

Wykonawcy na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 

Wg powyższego  <Wykonawca> w pewnym zakresie będzie podmiotem przetwarzającym dane  

w imieniu realizujących projekt. Powierzający musi mieć podstawę do przetwarzania danych  

w określonym w powierzeniu zakresie. Jeżeli takie raporty miałyby być przekazywane w ramach 

powierzenia i realizujący projekt wykaże, że ma do tego podstawę, to raport byłby możliwy  

do przygotowania Nie otrzymaliśmy od Państwa umowy powierzenia. 

Jeżeli nie wchodzi w zakres powierzenia – dane o konkretnych wizytach w połączeniu z danymi 

pacjenta mogłyby być przekazywane do realizującego tylko za zgodą pacjentów. 

Jeżeli byłyby to dwa odrębne zestawienia: lista osób, które w danym okresie korzystały z usług/lista 

– liczba wizyt, ryzyko jest mniejsze, ale jest. Już samo powiadamianie, że konkretne osoby korzystały 

z wizyt (a nie że były objęte programem ogólnie) jest ujawnieniem informacji o korzystaniu przez 

pacjenta z usług medycznych i moim zdaniem zgoda pacjentów powinna być. 

Raport bez imion i nazwisk też jest problematyczny, bo grupa adresatów programu jest niewielka 

(80 osób). 

Odpowiedź:  

Zamawiający 21.04.2021 r. udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego 

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=6&id=286&x=1 oraz w Bazie Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41766 wzór Umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Ww. umowa stanowi podstawę 

do przetwarzania wskazanych danych i określa m.in. cel i zakres przetwarzania. 

W związku z przystąpieniem do projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych 

Osób z Autyzmem” uczestnik podpisuje oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego 

realizowanego w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679) określające, jak będą realizowane obowiązki związane z przetwarzaniem danych. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf
http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=6&id=286&x=1
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41766
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W ramach prowadzenia Punktu Usług Zdrowotnych Wykonawca będzie zobowiązany do 

sporządzania i przekazywania Zamawiającemu dwóch odrębnych zestawień (bez ujawniania,  

z jakiej konkretnej usługi medycznej skorzystał konkretny pacjent/uczestnik projektu):  

1) lista osób korzystających z usług medycznych w danym okresie rozliczeniowym; 

2) lista zrealizowanych wizyt u specjalistów z podziałem na wizyty w gabinetach, wizyty domowe,  

e-wizyty lub teleporady zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym), które będzie stanowiło 

załącznik do faktur/ rachunków rozliczających prowadzenie PUZ. 

Pytanie nr 2  

W umowie, oprócz raportu są jeszcze inne zapisy, wymagające udostępnienia realizujący informacji 

o pacjencie: 7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach 

uniemożliwiających zrealizowanie usługi, w terminie do 2 dni roboczych od daty uzyskania informacji,  

a w szczególności: 1) wskazania uczestników, którzy nie stawiają się w wyznaczonych terminach na 

wizyty. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z paragrafem 4 pkt 2 Umowy na prowadzenie Punktu Usług Zdrowotnych w przypadku, 

gdy Uczestnik nie stawi się w wyznaczonym terminie wizyty lekarskiej, bez wcześniejszego odwoła-

nia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie. W ramach monitorowania realizacji projektu Zama-

wiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania uczestników, którzy nie stawiają się w wyznaczonym 

terminie w Punkcie Usług Zdrowotnych (bez wcześniejszego odwołania wizyty w terminie określo-

nym przez Wykonawcę) oraz by skontaktować się z wybraną osobą i potwierdzić jej nieobecność na 

wizycie i ustalić, z czego wynika brak udzielenia informacji Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 3 

Brak wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych, ani odniesienia do tej umowy we wzorze: 

Umowy na prowadzenie Punktu Usług Zdrowotnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający 21.04.2021 r. udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego 

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=6&id=286&x=1 oraz w Bazie Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41766 wzór Umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 

Pytanie nr 4 

We wzorze Umowy na prowadzenie Punktu Usług Zdrowotnych jest tylko jeden zapis odnoszący się 

do przekazania danych: Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników, którzy są uprawnieni do 

skorzystania z usług medycznych. Żadnych szczegółów, jakie dane, jak będą realizowane obowiązki 

informacyjne itd. 

Odpowiedź: 

Zamawiający 21.04.2021 r. udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego 

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=6&id=286&x=1 oraz w Bazie Konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41766 wzór Umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Ww. umowa określa dane, jakie 

będą przetwarzane oraz cel i zakres przetwarzania. W związku z przystąpieniem do projektu „OzA 

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=6&id=286&x=1
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41766
http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=6&id=286&x=1
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41766
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– Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” uczestnik podpisuje 

oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego realizowanego w związku z art. 13  

i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), określające, jak będą 

realizowane obowiązki związane z przetwarzaniem danych. Zamawiający zamierza powierzyć 

Wykonawcy do przetwarzania dane uczestników na podstawie przedstawionej do podpisania 

umowy powierzenia danych, gdzie będzie wskazany zakres tego powierzenia. 

Pytanie nr 5 

Dodatkowo doprecyzowania wymaga zapis: 

W wyjątkowych sytuacjach np. kiedy pacjent nie będzie mógł dotrzeć na wizytę w gabinecie lub jego stan 

zdrowia na to nie pozwoli, dopuszcza się możliwość realizowania usług medycznych w formie e-wizyty 

lub teleporady za zgodą pacjenta i Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Umowa na prowadzenie Punktu Usług Zdrowotnych podpisana z Wykonawcą obejmuje teleporadę 

i tym samym zgodę Zamawiającego na taką usługę. Pacjent podczas kontaktu z Wykonawcą 

oświadcza wolę skorzystania z formy porady medycznej jak teleporada. 

 

Pytanie 6  

Drodzy Państwo, w związku z tym, że pytań jest sporo wnioskuję o przesunięcie terminu 

składania ofert do 28.04.2021. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 30.04.2021 r. do godz. 11:00  

(miejsce składania ofert pozostaje bez zmian), zmiany terminu otwarcia ofert na dzień  

30.04.2021 r. oraz zmiany terminu zawarcia umowy przed 31.05.2021 r. 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią na podstawie pkt 6.5.2, 15) Wytycznych w zakresie kwali-

fikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający dokonuje 

zmiany treści zamówienia w Rozdziale VII. Sposób i miejsce złożenia oferty pkt 2 poprzez 

zmianę terminu składania ofert na dzień 30.04.2021 r. do godz. 11:00 (miejsce składania ofert 

nie ulega zmianie) oraz w Rozdziale VIII. Opis postępowania pkt 3 poprzez zmianę terminu 

otwarcia ofert na dzień 30.04.2021 r. oraz pkt 5 poprzez zmianę terminu zawarcia umowy 

przed 31.05.2021 r. 

 

Na skutek powyższej zmiany w Rozdziale VII. Sposób i miejsce złożenia oferty - pkt 2 otrzymuje 

następujące brzmienie:  

„2. Termin składania ofert: do dnia 30.04.2021 r. do godz. 11:00: 

a) w formie elektronicznej na adres e-mail: karolina.kaminska@gdansk.gda.pl 

lub 

b) w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada 

Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk 

lub 

c) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A  

80-432 Gdańsk.” 

mailto:karolina.kaminska@gdansk.gda.pl
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Na skutek powyższej zmiany w Rozdziale VIII. Opis postępowania - pkt 3 i 5 otrzymują następujące 

brzmienie:  

„3. Złożone oferty zostaną otwarte dnia 30.04.2021 r. w siedzibie Zamawiającego.” 

„5. Zawarcie umowy z Wykonawcą powinno nastąpić przed 31.05.2021 r.” 

 

Zmiany treści zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić 

przy sporządzaniu oferty. 


