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Znak sprawy: ZP/220/46/17
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i
uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1.
Dotyczy Załącznik nr 2, pkt III, 8:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf, którego szerokość regulacji bramki
Dopplera PW jest w zakresie od 0,8 mm do 24,6 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2.
Dotyczy Załącznik nr 2 pkt IV, 2.3:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf, wyposażony w szerokopasmową
elektroniczną głowicę liniowa ze zmienną częstotliwością pracy, o szerokość pola skanowania
głowicy wynoszącym 38,4 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidowym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3.
Dotyczy - wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10%
wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym
Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści
oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli Wykonawca będzie należycie wykonywał umowę, kary
umowne pozostaną tylko na papierze.
Pytanie 4.
Dotyczy - wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie
odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń,
zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio
naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy
obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia,
oraz
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani
ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody
Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności
Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy
takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami,
specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z
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informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji
Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez
Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów
lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z
jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć
poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania
Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania
Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do
zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz
instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej
Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu
prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w
celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny
nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają
zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca,
na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony
jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń
na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności
za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki
przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności
intelektualnej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5.
Dotyczy - wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne
prawne Przedmiotu Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

i

Pytanie 6.
Dotyczy - wzór umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej
przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu
związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia
usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu
umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego
przy wykonywaniu napraw aparatury medycznej.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje wzór umowy dodając nowy § 10. Zmianie ulega numeracja
paragrafów:
§ 10 – teraz będzie 11
§ 11 – teraz będzie 12
§ 12 – teraz będzie 13
§ 13 – teraz będzie 14
§ 14 – teraz będzie 15
§ 15 – teraz będzie 16
„§ 11
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1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r , poz. 922).
2. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym
osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy powołanej w ust 1 oraz
przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.
1024) zwanego dalej rozporządzeniem.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie
określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
5. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie
pracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w
upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania
zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom na każde
żądanie Zamawiającego.
6. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania czynności
serwisowania/naprawy bądź innych czynności, których wykonywanie wiąże się z dostępem
do danych osobowych pacjentów zobowiązani są do okazania upoważnienia, o którym
mowa w ust 6.
7. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w
tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
8. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich
w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
9. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do
niezwłocznego usunięcia zgodnie z art.7 pkt. 2 ustawy (jeśli jest w ich posiadaniu)
powierzonych mu danych.”
Pytanie 7.
Dotyczy - wzór umowy
Czy zamawiający zgadza się na ustalenie górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej
wykonawcy do 100% wartości umowy brutto?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie
należycie wykonywał umowę, kary umowne pozostaną tylko na papierze.
Pytanie 8.
Dotyczy - wzór umowy
Czy zamawiający zgadza się na ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy do wartości rzeczywistej szkody, nie więcej jednak niż 100%
wartości umowy brutto, z wyłączeniem odszkodowania za utracone korzyści?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie
należycie wykonywał umowę, kary umowne pozostaną tylko na papierze.
Pytanie 9.
Dotyczy Wzór Umowy par 5 ust 1 pkt b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób:
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bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 17:00;
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji § 5 ust. 1 lit b):
„b) bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 17:00;”
Pytanie 10.
Dotyczy Wzór Umowy par. 5 ust 1 pkt c
Czy zamawiający zgodzi się na zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia
szybkiej naprawy aparatu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zdalny serwis do wstępnej diagnozy uszkodzenia. Dalsza naprawa
winna odbyć się na miejscu u Zamawiającego.
Pytanie 11.
Dotyczy Wzór Umowy par. 5 ust 1 pkt c
Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewni.
Pytanie 12.
Dotyczy Wzór Umowy par. 5 ust 1 pkt h
Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego
postępowania, wnosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne dookreślenie, co Zamawiający rozumie,
pod pojęciem „istotne naprawy”?
Odpowiedź:
„Istotne naprawy” to takie, w których Zamawiający nie mógł korzystać ze sprzętu.
Pytanie 13.
Dotyczy Wzór Umowy par. 5 ust 2
Prosimy o potwierdzenie, że Kupujący dopuszcza również powiedzenie otrzymania zgłoszenia
awarii sprzętu również pocztą elektroniczną.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza również potwierdzenie otrzymania zgłoszenia awarii sprzętu pocztą
elektroniczną.
Pytanie 14.
Dotyczy Wzór Umowy par. 9 ust 1 a, b, c, d
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do poziomu 0,5% wartości brutto umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie należycie
wykonywał umowę, kary umowne pozostaną tylko na papierze.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania
ofert.
Z poważaniem
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