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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ambulansu sanitarnego typu C do SP ZOZ
w Słupcy.”

1. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  rozumie  pod  pojęciem  ambulansu  „fabrycznie  nowego,
nieużywanego, niebędącego pojazdem demonstracyjnym” także pojazdy z przebiegiem technicznym –
jest  to  niewielki  przebieg  powstający  w  pojazdach  w  skutek  ich  przeparkowywania/  przestawiania
u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.
Odp. Tak.  

2. Prosimy Zamawiającego o  dookreślenie  terminu realizacji  zamówienia.  W treści  SIWZ,  Rozdział  4
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia do 15.11.2019r. zaś w treści  §2 ust. 5 projektu
umowy oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu,  Sekcja II pkt.  II.8)  Zamawiający wymaga realizacji
zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy. W związku ze sprzecznymi zapisami SIWZ wnosimy
jak na wstępie
Odp.  Zamawiający  wymaga  dostawy  ambulansu  w  terminie  do  dnia  15  listopada  2019  r.  
Zamawiający zmodyfikuje zapisy. 

3. Prosimy o modyfikację treści SIWZ, Rozdział 5 pkt. 5.3 poprzez usunięcie wymogu podania danych
firmy  podwykonawcy.  Wykonawca  nie  jest  zobowiązany  żadnym  przepisem  ustawy  do  zawierania
umów  podwykonawczych  przed  złożeniem  oferty,  w  związku  z  powyższym  decyzję  o  wyborze
konkretnego  podwykonawcy  ma  prawo  podjąć  dopiero  na  etapie  po  wyborze  jego  oferty  jako
najkorzystniejszej.
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

4. Prosimy  o  wykreślenie  obowiązku  przedłożenia  wraz  z  ofertą  zaakceptowanego  projektu  umowy,
o którym mowa w rozdziale 10 pkt. 10.4 ppkt. 5) SIWZ. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
zawiera  oświadczenie  Wykonawcy,  iż  akceptuje  on  istotne  postanowienia  umowy,  a  w  przypadku
wybrania  oferty  Wykonawcy  jako  najkorzystniejszej  zobowiązuje  się  do  zawarcia  umowy
z uwzględnieniem tych zapisów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Złożenie
takiego oświadczenia jest wystarczającym potwierdzeniem, że Wykonawca akceptuje warunki umowy,
nie ma więc potrzeby spełniania ponadto obowiązku określonego w rozdziale 10 pkt.  10.4 ppkt.  5)
SIWZ. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości proszę Zamawiającego o wyjaśnienie  § 4 ust. 2 wzoru
umowy tj. dostarczenia jakich faktur, domaga się Zamawiający.
Odp. Zamawiający wykreśla ten zapis.

6. Prosimy o odstąpienie od wymogu wskazania w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu ofertowym
danych osoby, uprawnionej do podpisywania umów ze strony Wykonawcy. Na etapie składania ofert
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Wykonawca  nie  musi  wiedzieć  kto  dokładnie  z  jego  strony  będzie  podpisywał  umowę.  Decyzję
o wyborze konkretnej osoby, wyznaczonej do podpisania umowy Wykonawca podejmuje dopiero na
etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez ubezpieczenie określone w §5 ust. 2. wzoru umowy,
Zamawiający  rozumie  ubezpieczenie  na  czas  transportu  przedmiotu  zamówienia  do  siedziby
Zamawiającego.
Odp. Tak.  

8. W związku z faktem,  iż  długi  pieniężne są  traktowane w kodeksie  cywilnym jako długi  oddawcze
prosimy o zmianę zapisu §5 ust.7 projektu umowy i nadanie mu treści: „Za datę zapłaty uznaje się dzień
uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Prosimy  Zamawiającego  o  zmniejszenie  wysokości  kary  umownej  określonej  w  §7  ust.  1  pkt.  1)
projektu umowy z 10% na 5% wartości brutto umowy.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w §7 ust. 1 pkt. 2)
projektu  umowy,  w  taki  sposób,  aby  były  naliczane  za  każdy  dzień  „zwłoki”  a  nie  „opóźnienia”.
Utrzymanie  Zapisów  w  dotychczasowej  formie  powoduje,  iż  wykonawca  zobowiązany  będzie  do
zapłaty  kary  umownej  nawet  w sytuacji,  gdy nie  będzie  ponosił  odpowiedzialności  za  wystąpienie
zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kar.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §7 ust.4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego
brzmienia: „Naliczenie przez Zamawiającego i zapłata przez Wykonawcę kary umownej następuje przez
sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż
7 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na
wysokość zaoferowanej ceny.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. Prosimy Zamawiającego o  dodanie  do  §8  ustępu o  następującym brzmieniu:  „Czas  reakcji  serwisu
i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia
ze strony Zamawiającego Wykonawcy,  dokonanego faxem lub  w formie mailowej  na  adres  e-mail:
_________________, z tym zastrzeżeniem, że fax lub e-mail, w przypadku wysłania go między godz.
8:00 a  16:00 w danym dniu roboczym uznany jest  za  doręczony w tym dniu roboczym,  natomiast
w przypadku wysłania go po godz. 16:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za
doręczony w następnym dniu roboczym”. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

13. Prosimy o zmianę zapisu w §8 ust. 6 i 8 wzoru umowy, tak aby dostarczony ambulans zastępczy  był
o parametrach podobnych do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia załącznik do umowy. Żądanie
zapewnienia ambulansu zastępczego spełniającego wymagania opisane w złączniku do umowy tj. opisie
przedmiotu  zamówienia  będzie  wiązało  się  dla  Wykonawcy  z  dużymi  kosztami  i  przyczyni  się  do
znacznego wzrostu ceny oferty. Wykonawca musiałby przygotować kilka dodatkowych ambulansów,
uwzględniających  uwagi  Zamawiającego,  tak  aby  mogły  one  służyć  w razie  potrzeby za  ambulans
zastępczy.  W  ocenie  Wykonawcy  wystarczającym  będzie  zapewnienie  ambulansu  zastępczego
o podobnych parametrach do tych określonych w załączniku do umowy. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

14. Prosimy  o  modyfikację  §8  ust.  12  projektu  umowy poprzez  nadanie  mu  następującego  brzmienia:
„Wykonawca udostępni numery telefonów, faksów, adresy e-mail czynne w dni robocze w godz. 8:00 –
16:00, pod którymi Zamawiający może zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia zarówno w zakresie
pojazdu bazowego jak i  zabudowy specjalistycznej i  wyposażenia podstawowego ambulansu. Wykaz
w/w numerów zostanie dołączony do niniejszej umowy”. Pragniemy nadmienić, że wymóg aby numery
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telefonów,  faksów,  adresy  e-mail  były  czynne  całą  dobę,  przez  7  dni  w  tygodniu,  pod  którymi
Zamawiający może zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia zarówno w zakresie pojazdu bazowego jak
i zabudowy specjalistycznej i wyposażenia podstawowego ambulansu jest niemożliwy do zrealizowania,
gdyż pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń pracują w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Prosimy o modyfikację  §2 ust.  9  projektu umowy.  O karach umownych jest  mowa w §7,  a  nie  §6
projektu umowy.
Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów.

16. Prosimy  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  co  rozumie  pod  pojęciem  „normalnego  zużycia
eksploatacyjnego” o którym mowa w treści §8 ust. 7 projektu umowy.
Odp.  Normalne  zużycie  eksploatacyjne  rozumiane  jako  zużycie  wynikające  z  użytkowania  
ambulansu w przeciętnie spotykanych warunkach zgodnie z jego przeznaczeniem.

17. Prosimy o modyfikację treści SIWZ zawartej w §8 ust. 9 oraz w §8 ust. 10 projektu umowy poprzez
odstąpienie od prawa naliczania kar umownych. Pragniemy zauważyć, iż kary za naruszenie warunków
gwarancji,  o których mowa w §8 zostały określone w §7 ust.  3 projektu umowy. Kumulowanie kar
umownych jest  środkiem  nadmiernie  restrykcyjnym,  kara  umowna  powinna  zabezpieczać
Zamawiającego i mobilizować wykonawcę do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego a nie
stanowić  dodatkowe  źródło  dochodu  Zamawiającego,  co  stanowi  naruszenie  zasad  współżycia
społecznego.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

18. W przypadku odpowiedzi odmownej  na powyższe pytanie prosimy o modyfikację §8 ust. 9 projektu
umowy poprzez zmniejszenie kary do 50 zł za każdy dzień (kalendarzowy) zwłoki od maksymalnego
terminu określonego w ust. 3
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

19. W przypadku odpowiedzi  odmownej  na pyt.  17 prosimy o modyfikację §8 ust.  10 projektu umowy
poprzez zmniejszenie kary do 5 zł za każdą godzinę zwłoki od czasu określonego w ust. 4.
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

20. W razie braku zgody na wykreślenie postanowień dotyczących naliczania kar umownych zawartych
w §8 ust. 9 i 10 projektu umowy, prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy postanowienia
wskazującego, że naliczenie kar umownych na postawie §8 ust. 9 lub 10 wyłącza możliwość naliczenia
kar na podstawie §7 ust. 3. 
Odp. Zamawiający dodaje do §8 ust. 10a o następującym brzmieniu: „Naliczenie kar umownych 
na postawie §8 ust. 9 lub 10 wyłącza możliwość naliczenia kar na podstawie §7 ust. 1 pkt 3.”

21. Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  wraz  z  kolejnymi  modyfikacjami  wzoru  umowy  na  etapie  pytań
Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Odp. Zamawiający wprowadzi do umowy wszystkie zmiany, na które wyraził zgodę.

22. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie napęd na koła przednie i tylne, czy nie powinno być napęd
na koła przednie lub tylne. Pragniemy nadmienić że gdyby zamawiający wymagał napędu na obie osie
4x4, to ze względu na wagę niezbędny jest samochód z DMC 3,88t.
Odp. Zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ na następujący: „Napęd na koła przednie lub tylne”.

23. Czy  zamawiający  dopuści  dostawę  ambulansu  z  oddzielnie  dostarczonym  kołem  zapasowym,
a w samochodzie zestaw naprawczy wraz z kompresorem.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

24. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie
internetowej  Zamawiającego  sprawozdania  finansowego  (bilans,  rachunek  zysków  i  strat  oraz
informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.
Odp. Informacje znajdują się w załączniku do odpowiedzi.
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25. Prosimy  o  wskazanie  ilu  pracowników  zatrudnia  Zamawiający,  poprzez  wskazanie  odpowiedniego
przedziału:
a) mniej niż 10 pracowników
b) od 10 do 50
c) od 50 do 250
d) powyżej 250 
Odp. Powyżej 250. 

26. Prosimy  o  wskazanie  przychodów  rocznych  Zamawiającego,  poprzez  wskazanie  odpowiedniego
przedziału:
a) mniej niż 8,5 mln 
b) od 8,5 mln  do 42,5 mln 
c) od 42,5  mln  do 212,5 mln 
d) powyżej 212,5 mln
Odp. Informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym.

27. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody
na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1.  Wykonawca  oświadcza,  iż  przyjął  Kodeks  Etyczny  Grupy  Kapitałowej  (Kodeks)  w  skład  której
wchodzi Wykonawca.
2.  Zamawiający  zgadza  się  respektować  i  przestrzegać  postanowień  Kodeksu,  zamieszczonego  na
stronie internetowej Dostawcy: http://*
3.  Każde  naruszenie  wymogów  określonych  w  Kodeksie  daje  prawo  Wykonawcy  do  rozwiązania
Umowy”.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody
na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX
dotyczące  zgodności  na  poziomie  międzynarodowym  w  zakresie  korporacyjnej  odpowiedzialności
karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść
znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody
na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego  albo  prawomocnego  orzeczenia  jakiegokolwiek  organu  administracyjnego  lub  sądu,
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc
i skuteczność.
2.  Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne,  zgodnie z ust.  1 zostaną zastąpione,  na mocy
Umowy,  postanowieniami  ważnymi w świetle  prawa i  w pełni  skutecznymi,  które  wywołują  skutki
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo
jeżeli  okaże się,  że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą
porozumienie  w  przedmiocie  przeniesienia  własności  przedmiotu  umowy  na  zamawiającego  za
zaliczeniem  ceny  zapłaconej  wykonawcy  przez  zamawiającego  z  tytułu  przeniesienia  własności
przedmiotu umowy.”
Odp. Zgodnie z SIWZ.

30. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody
na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula reklamacyjna
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez
Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
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2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
1) ustnie:
a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
2) w formie pisemnej:
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.
3.  Reklamacje  mogą  być  składane  przez  Zamawiającego  osobiście  lub  za  pośrednictwem  kuriera,
posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową)
lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
jej  otrzymania.  W przypadku,  gdy z uwagi  na złożoność sprawy rozpatrzenie  reklamacji  nie będzie
możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od
dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych
lub informacji  oraz  posiadanej  przez  Zamawiającego dokumentacji  dotyczącej  składanej  reklamacji,
jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej
(przesyłką pocztową)  lub za  pomocą innego trwałego nośnika informacji  albo pocztą  elektroniczną,
z  zastrzeżeniem,  że  Dostawca  udzieli  odpowiedzi  na  reklamację  pocztą  elektroniczną  wyłącznie  na
wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji,
reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma
możliwość wystąpić z:
1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5  sierpnia  2015  r.  o  rozpatrywaniu  reklamacji  przez  podmioty  rynku  finansowego  i  o  Rzeczniku
Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej:
https://rf.gov.pl/.
2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

31. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody
na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych
Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone
są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:
a)  zawarcia,  wykonania  umowy  oraz  do  dochodzenia  roszczeń  związanych  z  zawartą  umową  na
podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
b)  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze,  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  (c)
Rozporządzenia (EU) 2016/679;
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami,
obronę przez naruszeniem korporacyjnej  odpowiedzialności  karnej  podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione  pod  groźbą  kary,  zapobieganie  oszustwom,  przesyłanie  danych  w  ramach  grupy
przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f)  Rozporządzenia (EU) 2016/679;
d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie
art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na
temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).
Dostarczanie  Danych  w  celu  wywiązania  się  z  wymogów  regulacyjnych  i  kontraktowych  jest
obowiązkowe;  ich  niespełnienie  uniemożliwi  zawarcie  umowy  lub  wykonanie  usług  z  niej
wynikających.  Dostarczenie  danych  osobowych  w  celach  promocyjnych  i  komercyjnych  jest
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dobrowolne i  nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje
procesowane  celem  wykonania  umowy  mogą  zostać  ujawnione  osobom  trzecim  –  a  zwłaszcza
dostawcom  usług  w  celu  dochodzenia  i  administrowania  wierzytelnościami,  bankom  w  celach
wykonania  płatności  a  także  organom  administracyjnym  celem  spełnienia  wymogów  nadzorczych
i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.
Dane  osobowe  będą  przechowywane  w  całości  w  pełnym  okresie  czasu  wykonania  kontraktu,
a  następnie  przechowywane  będą  przez  okres  6  lat  celem  spełnienia  wymogów  prawnych.  Dalsze
przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony
swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.
Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi –
potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo
aktualizacji,  zmian  i  nienaruszalności  danych.  Klient  może  się  również  sprzeciwić  procesowaniu
dotyczących go Danych Osobowych i  uzyskać ich wykasowanie,  poza przypadkami,  w których ich
zachowanie wymagane jest na mocy prawa.
Administratorem  jest  xxxxxxx,  z  siedzibą  przy  xxxxxxxxx,  która  wyznaczyła  Dyrektora  Działu
Informatyki  Koordynatorem  do  spraw  Ochrony  Prywatności,  zlokalizowanym  w  siedzibie  głównej
firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez
Administratora, jest xxxxxxxx.
W celu  egzekwowania  wspomnianych praw,  Kontrahent  winien kontaktować się  z  Administratorem
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx. 
Kontrahent  ma  prawo  złożyć  skargę  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  jeśli  uzna,  że przetwarzanie  Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy
Rozporządzenia UE 2016/679.
Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę
również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających
informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spóki).
Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez
wyznaczony personel.”
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

32. Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający i dodane
do §9 ust. 3 wzoru umowy punktów o następującym brzmieniu:

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
b) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
c) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć,
itp.).
d)  zmiany  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  umowy  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział
w przedmiotowym postępowaniu. 

Sporządziła: Estera Urbaniak
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