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3

ODPOWTEDi.,

n

zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Palistwo.

Uprzejmie informujemy,

iz do ZamawiajEcego rnplyngla

proSba

o wyjaSnienie zapisu

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonyln na podstawie
przepis6w ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh Fublicznych (Dz" IJ.22015
r. poz.2164 z po1n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
dzie:riLawg

aparatu do automatycznej analizy moczu wyposaZonego w UPS wraz z

paslkami do oceny parametr6w fizyko-chemicznych,
Treric wspomnianej pro5by jest nastqpuj4ca

1.

Czy Zamawiaj4cy dopuSci

gdzie pobieranie

i

:

zNohenie

oferty z w pelni automatycznym analizatorerm

dozowanie materiatu badanego na pasek odbywa sig udzialu pracownika

laboratorium ale o wydajnoSci225 oznaczehna godzing?
OdpowiedZ

2"

-

zgodnie zSIWZ

Czy Zamawiaj4cy v'ryrazi zgodE na zaoferowanie w pelni automatycznego analizatora

wyposazonego

w kolorowy nie dotykowy

ekran LCD, obslugiwany poprzez klawiaturg

alfanumeryazrrE, zapewniajqc1 szybki dostgp do wszystkich

OdlrowiedZ

-

funkcji urzqdzenia?

zgodnie zSIWZ

Infcrrmujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.

z

dnia 29 stycznia 2004 roku

z 2015 r. poz. 2164 z

po2n.

nn.), stanowisko

Zan'tawtajqcego zostalo rozeslane do wszystkich uykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy
d'll

tubtleut1ch

An

trzebska
prowadzi

-

Anna Jastzebska
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ODPOWINDL
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Paristwo.

Uprzejmie infonnujemy,

i2 do Zamawiaiqcego

wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie
prze:pis6w ustawy

z dnia29

styczma 2004 roku Prawo Zamowie|Publicznych

(Dz.IJ.22015

t. poz. 2164 z p62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: dzieri,awg aparatu do
automatycznej analizy moczu wyposaZonego w UPS wyarz z paskami do oceny
parametrriw fizyko-chemicznych,
TreSi wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :
Dotyczy pakietu nr 5, za\4cznik z parametrami technicznymi analizatora..
W nwi?zku z wyspecyfikowana minimaln4 wydajno6ci4, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiaj4oy
wymaga zaoferowania analizatora p6lautomatysznrgo, gdyLnarynku Lraklest analizatora
automatycznego spelniaj gcego powy2sz4 wydajno56?
OdpowiedZ - analizator p 6lattomaty czny

Czy Zamawiaj}cy wymaga konieczno6ci podgl4du i wydruku wartoSci kalibracji dla poszczeg6lnych

oznaczert parametr6w fi zyko-chem iczny ch
OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

?

Dot, $ I ust. 16 umowy
czy zamawiai4cy wyrazi zgodq na zmianE,,godzin" na ,,godzinw dni robocze"?
Dot.$ 1 ust 17 umowy
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zmiang zapisu:
Wykonawca zapewnta kontakt z in\nierami serwisu przez cal4dobg, w dni robocze i Swigta.

Na:

MozliwoS6 zglaszania awarii i usterek non-stop tj.2417 . Mo2liwo6i kontaktu telefonicznego
z
In4rnierem Serwisu/Specj alist4 Technicznym. ?
OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ
Par, 1 ust. 6 czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zmiang slowa "op6 Lnienia,, na
"zwloki"?
OdpowiedZ - tak
Par. 1 ust. 16 C4t Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zmianE
,,24godzin" na 3 dni zgodnie z par. 4 ust. I

pkt

1c)?

OdpcrwiedZ

-

zgodnie zSIWZ

Sprawq prowadzi

-

Anna Jastzebska

!a1

1 u,st. 17

Czy Zamawiaiqcy wyrazi zgodg na usunigcie niniejszego postanowienia umowy?

OdpowiedZ

-

Par. 2 ust' 9

Cry Zamawiaj}cy wyrazi

zgodnie z SIWZ

wystawienia faktury?

zgodg na to aby termin platno6ci byl liczony od daty

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, i2 niemozliwe bgdzie dokladne okreslenie
terminu
platnoSci.
OdpowiedZ

-

zgodnie z SIWZ

3 ust. 2 Cry Zamawiajqcy dopu6ci, aby zam6wienia byty skladane takke zapoSrednictwem
poczfy
elektronicznej?
OdpowiedZ - tak
P-a1'

Par' 5 Czy na podstawie aft.31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U"
2014 r.,poz' ll82 ze zm')- Zamawiaj4cy- jako adn inistrator danych osoboivych, kt6re
mog4
znajdowad
6wienia i do kt6rych w zwipzkr, p.u*idlo*4
tealizacj| o
enie zam6wienia publicznego, tj. przyl1czenie
do sieci, do
g serwisowych moZe mie6 dos"tgp Wykonawca,
wyrazi zgodg nazawatcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Oostgp
Oo danych
osobowych wynikaj4cy zrcalizacjiobowi4zk6w zawafichw umowie stanowi przetwarianie
danych
osobowych w rozumieniu ustawy 229 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2Oi4 r.,
poz. Il82 ze zm')' Umowa powierzenia przefuarzania danych osobowych zawartizostalaby
z
Wykonawc4 jako procesorem wg zalqczonego wzoru
OdpowiedZ - tak

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych (Dz. IJ.

z

2015

z

dnia

r. poz" 2164 z

29

stycznia 2004 roku

p6an. zm.), stanowisko

Zamawiajqcego zostalo rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ"
ZamawiajEey

KTOR

DY

blicztego.

Samodz
-Sie

rowotneJ

d!cach

I.elhoutlil

Sprawg prowadzi

-

Anna Jastzebska

Umowa powierze ia przetwaruania danych osobowych
Zawarta w
." 2017r. w Siedltach

dniu

sam odzietnvm pu bricz nv m za*ao em pieiliZlg"t?oto.;
o
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reprezentow anym pr zez

Dyrektora

SPZOZ

z

sie
dzib 4w siedr cach,

:

- Miroslawa Leskowicza

zlvanym dalej Zamawiaj
4cym
reprezentow anym przez

zwanymdalej

.

zsiedzibqw: uI".....

:

Wyko;;;.

tr-4cznie zw any mi,,Stronam i,,

"

sl

przedmiot umowy
na podstawie art. 3l ustawy z dnia 29
2014r. poz. IIg2 ze zm) _ zrvanej dalej

ych osobowych na potrzeby ,"iliraLii

ne
wi

ia

lnleJSZeJ

celu i zakresie

swoich zadart,

umowy.

$2

i4zki stron
odpowiedzialny za ochrong powierzonych

wymagari wymienionych

w ust. 2 w

m

niniejsz4 Umow4 w trakcie dni roboczych

jej

do

5

wyl4czeniem sob6t i$wi4t) w godzinach od 10.00 do 16.00 po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy z wyprzedzenie mnie kr6tszym niZ 5 dni roboc4rih drog4 elektrbniczn4 na adres
e-mail
Wykonawca niezwloc'znie poinfonnuj e zamawiaj4cego o czynnoSciach kontrolnych podjgtych
wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych or* o wynikach

takiej kontroli, jezelt jej zakresem objgto dane osobowe powierzbne Wykonawcy
podstawie niniej szej Umowy.

na

$3

I

Postanowienia kofrcowe
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokre6lony. Umowa wygasa najp6aniej z dniem

wygaSnigcia Umowy

o

udzielenie zam6wienia publicznego

nr

..".. z

dnia

byi wypowiedziana z zachowaniem 30 dnioweso okresu
wypowiedzenia z zastrzeheniem, 2e Umowa nie moZe by6 wypowiedziana -w okresrie
obowi4zylvania Umowy o udzielenie zam6wienia publicznego Nr ... .
..........." z
dnia ".
n
J
w przypadku rozwt4zania Umowy zamawiaj4cy jest zobowi4zany do trwalego i
nieodwracalnego usunigcia danych z wszelkicli no6nik6w i urz4dzeh podlegaj4cych zwrotowi
Wykonawcy. Wykonywanie przez Zamawiaj4cego wskazanego wyzej oUowiart, zostanie
stwierdzone podpisanym przez obie Strony protokolem odbioru, zawiiraj1cym oSwiadczenie
Zamawiaj1cego o wykonaniu tego obowi4zku.
4. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia w Umowie wymagaj4 zachowania formy pisemnej
pod
rygorem niewaznoSci.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejsz4 Umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy.
6. Wszelkie spory wynikle z zastosowania tei umowy rozpatrywane bgd4 przezS4d wlaSciwy dla
siedziby Wykonawcy.
7. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dlakaLdej ze
Niniejsza Umowa moze

stron.

Zamawiaj4cy

Wykonawca

