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 WYJAŚNIENIA  DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę aparatury i urządzeń medycznych. 
                      Nr sprawy: ZP-18-143BN 
 
                                          
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), udzielam 
następujących odpowiedzi : 
   
Dotyczy wzoru umowy 
 
1. Par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy 

poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym 
postanowieniu umowy? Odp.: Szkoleniu zostaną poddane 4 osoby.  

2. Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 
faktury? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

3. Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w 
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ Odp.: Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmianę. 

4. Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

5. Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę. 

6. Par. 6 ust. 5-6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach wynagrodzenia"?  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

7. Par. 6 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego 
elementu, a nie całego aparatu? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

8. Par. 7 Czy Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach 
będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków 
wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie 
przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.  
Odp.: Zamawiający po korekcie przesłanego przez Wykonawcę wzoru umieści wkrótce na stronie 
internetowej obowiązujący wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, i w związku 
z tym zostaje zmieniony termin składania i otwarcia ofert.  

 

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 

26 października 2018r godz.10:00 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.10:30 
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