
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupcy

62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16

e-mail: biuro@szpital.slupca.pl      www.szpital.slupca.pl
          NIP 667-15-34-335             REGON 000306621

               Słupca, dn. 10.11.2020 r.

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/21/2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SIWZ
cześć I

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 bronchofiberoskopu z torem wizyjnym oraz
dwóch łóżek do intensywnej terapii.

Pytania: 
1.  Pytanie  do  załącznika  nr  5  PARAMETRY  TECHNICZNE  I  FUNKCJONALNE
BRONCHOFIBEROSKOPU WRAZ Z TOREM WIZYJNYM punkt 37. 
Czy zamawiający dopuści i będzie wymagał kanału roboczego 2,0 mm? 
Odp. Tak.  
2. Pytanie punkt 87. 
Czy zamawiający dopuści reakcję serwisu w dni robocze do 72 godzin? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
3. Pytanie punkt 88. 
Czy zamawiający dopuści naprawę do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
4. Pytanie punkt 89. 
Czy zamawiający dopuści termin do 21 dni naprawy gwarancyjnej wymagającej importu części zamiennych
z poza granicy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza termin 14 dni.
5. Pytanie § 5 punkt 1. 
Czy zamawiający zmieni zapis z „W okresie gwarancji naprawy urządzenia wykonywane będą bezpłatnie przez
serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego” na W okresie gwarancji naprawy urządzenia wykonywane będą
bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Autoryzowanego serwisu? 
Naprawa w razie awarii nie jest możliwa w siedzibie zamawiającego ze względu na specyfikę konstrukcyjną
i techniczną urządzenia. Do takowej naprawy wymagany jest specjalistyczny sprzęt serwisowy dostępny jedynie
w autoryzowanym serwisie gwarancyjnym. 
Odp.  Zamawiający  zmienia  zapis  na  następujący:  „W  okresie  gwarancji  naprawy  urządzenia
wykonywane będą  bezpłatnie  przez  serwis  Wykonawcy  w siedzibie  Zamawiającego,  bądź  w siedzibie
Wykonawcy, o ile będzie taka potrzeba.”
6. Pytanie § 5 punkt 2. 
Czy zamawiający dopuści przyjazd serwisu do 72 godzin w dni robocze? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
7. Pytanie do terminu składani ofert. 
Czy zamawiający dopuści zmianę terminu składania ofert z 12.11.2020 godzina 11.00 na 16.11.2020 godzina
11.00 ze względu na 11.11.2020 święto i dzień ustawowo wolny od pracy. Zachodzi obawa, że dokumenty mogą
nie zostać dostarczone w odpowiednim czasie przez firmę kurierską. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 1
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 oraz załącznik nr 5, punkt 86
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne urządzenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy
w siedzibie Zamawiającego, bądź  w siedzibie Wykonawcy, o ile będzie taka potrzeba.
Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym również koszty dojazdów, transportu,
koszty  robocizny z  wyłączeniem części  zużywalnych.  Te  będą osobno kalkulowane po wykonaniu danego
przeglądu.
Wykonawca  zapewni  bezpłatny  serwis,  przeglądy  i  konserwację  sprzętu  w  okresie  gwarancji  z  własnej
inicjatywy w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej z wyłączeniem
wszystkich części  i  materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania  przeglądu.  Wykonawca jest
zobowiązany  do  przeprowadzenia  przeglądu  technicznego  w  ostatnim  miesiącu  upływu  gwarancji
poszczególnych elementów/podzespołów sprzętu”?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii sprzętu przyjazd serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż
72 godzin (z wyłączeniem dni  ustawowo wolnych od pracy)  od powiadomienia (telefonicznie lub faksem),
natomiast  usunięcie  awarii  nastąpi  w  czasie  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  roboczych,  a  w  przypadku
sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych od dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji
kurierem na koszt Wykonawcy)”?
„W przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych, czas naprawy nie może przekroczyć
14 dni roboczych. W przypadku gdy czas naprawy gwarancyjnej przekroczy 14 dni roboczych Wykonawca lub
gwarant zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy'?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Wykonawca  gwarantuje,  że  w  przypadkach  awarii  sprzętu  przyjazd  serwisu  nastąpi  w  czasie  nie
dłuższym niż 48 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od powiadomienia (telefonicznie
lub faksem), natomiast usunięcie awarii nastąpi w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu
otrzymania zgłoszenia awarii,  a  w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych od
dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy).
W  przypadku  gdy  zachodzi  konieczność  sprowadzenia  części  zamiennych,  czas  naprawy  nie  może
przekroczyć  14 dni  roboczych.  W  przypadku  gdy  czas  naprawy  gwarancyjnej  przekroczy  14 dni
roboczych Wykonawca lub gwarant zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy.”

Pytanie 3
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3 raz załącznik nr 5, punkt 92
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Wymiana  części  na  nową  po  3  naprawach  gwarancyjnych  tego  samego  istotnego  elementu  w  przypadku
dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2 oraz załącznik nr 5, punkt 94
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Wykonawca zapewni dostęp do części eksploatacyjnych i zamiennych w czasie gwarancji i w okresie 8 lat po
gwarancji”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Wykonawca  zapewni  dostęp  do  dokumentacji  technicznej  oraz  współpracę  serwisu  Wykonawcy  z  osobą
odpowiedzialną za stan techniczny sprzętu w SPZOZ w Słupcy w zakresie udostępniania informacji niezbędnych
do obsługi”?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 7
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym
Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługiwać będą kary
umowne.
1.1  Jeżeli  Wykonawca  naruszy  termin  wydania  przedmiotu  umowy w  stosunku  do  terminu  uzgodnionego
w umowie,  zapłaci  karę  umowną w wysokości  0,7% wartości  niedostarczonego urządzenia  za  każdy dzień
zwłoki”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Po wcześnejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należyego wykonania umowy, jeżeli zwłoka
w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka
wystąpiła z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy
kosztów,  jakie  Wykonawca  poniósł  w  związku  z  umową.  Odstąpienie  od  umowy  wymaga,  pod  rygorem
nieważności,  formy  pisemnej  poprzez  złożenie  oświadczenia  drugiej  stronie  i  przysługiwać  będzie
Zamawiającemu  w  ciągu  14  dni  od  daty,  w  której  zwłoka  w  wydaniu  przedmiotu  umowy  przekroczy
2 tygodnie'?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„W przypadku,  gdy Wykonawca nie  dokona  naprawy przedmiotu  umowy w terminie  określonym w karcie
gwarancyjnej, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wartości reklamowanego sprzętu za
każdy dzień zwłoki”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11
Dotyczy załącznika nr 5, punkt 87
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zmianę zapisu  na następujący:  „ Reakcaj  serwisu do 72 godzin  w dni
robocze”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Dotyczy załącznika nr 5, punkt 88
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Naprawa gwarancyjna do 7 dni roboczych od
dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy)”?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Dotyczy załącznika nr 5, punkt 89
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Naprawa gwarancyjna wymagająca importu części z zagranicy do 14 ni roboczych od dostarczenia sprzętu do
serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy)”?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 14
Dotyczy załącznika nr 5, punkt 90
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Na czas naprawy gwarancyjneg trwającej dłużej niż 14 dni roboczych dostawa aparatu zastępczego?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15
Dotyczy załącznika nr 5, punkt 91
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 14 dni roboczych przedłuża okres gwarancji o ałkowity czas trwania
naprawy”?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16, dotyczy Videoprocesor obrazu FULL HD punktu 1,2,6:
Czy Zamawiający dopuści videoprocesor Full HD o rozdzielczości 1920x1080, z wyścieściem cyfrowym DVI
oraz  analogowym  S-Video,  z  podłączeniem  bezpośrednim  endoskopu  jednym  konektorem,  bez  używania
dodatkowego przewodu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17, dotyczy Videoprocesor obrazu FULL HD punktu 10:
Czy Zamawiający dopuści videoprocesor Full HD z funkcją automatycznego rozpoznawania modelu i numeru
seryjnego podłączanego endoskopu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18, dotyczy Videoprocesor obrazu FULL HD punktu 13,14,17,20,21:
Czy  Zamawiający  dopuści  równoważne  rozwiązanie  archiwizacji  badań  endoskopowych.  Program  ten
umożliwia  cyfrową  dokumentację  badań  endoskopowych  (lub  innych  badań  diagnostycznych  np.  USG)
w  postaci  dokumentacji  opisowej  oraz  obrazowej  (min.  zdjęcia,  video),  wspomaganie  w  monitorowaniu,
diagnozowaniu i  podejmowaniu decyzji  w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane
z podłączonych urządzeń diagnostycznych (np.  endoskopowy tor wizyjny,  USG) lub nośników pamięci (np.
pamięć USB , płyta CD, dysk zewn.),umożliwia prowadzenie pełnej kartoteki pacjenta. Program daje możliwość
integracji z systemami szpitalnymi typu HIS/RIS/PACS przez protokoły medyczne HL7, DICOM 3.0.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18, dotyczy Videoprocesor obrazu FULL HD punktu 18:
Czy Zamawiający dopuści videoprocesor Full HD z regulowana przesłona: automatyczna oraz szczytowa?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19, dotyczy Videoprocesor obrazu FULL HD punktu 22:
Czy  Zamawiający  dopuści  videoprocesor  Full  HD  z  funkcja  powiększenia  obrazu  Zoom  min.  3  tryby.
Z możliwością modyfikacji zakresu powiększenia każdego z nich w przedziale od x1,0 do 2,0?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20, dotyczy Videoprocesor obrazu FULL HD punktu 26,27,28,29:
Czy Zamawiający dopuści videoprocesor Full HD z automatycznym zapisem wykonywanych badań, z trybem
zmiany  indywidualnych  ustawień  użytkowników  z  klawiatury  ,bez  uchwytu  na  przewód  koncentryczny
( endoskop podłączany bezpośrednio bez dodatkowych przewodów) bez automatycznej  identyfikacji  punktu
wyjścia kanału roboczego podłączonego endoskopu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21, dotyczy bronchofiberoskopu punktu 38,43:
Czy Zamawiający dopuści  bronchofiberoskop  HD o  średnicy  zewnętrznej  6,4mm oraz  długości  całkowitej
875mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22, dotyczy bronchofiberoskopu punktu 46:
Czy  Zamawiający  dopuści  bronchofiberoskop  HD  bez  systemu  z  podłączeniem  do  procesora  za  pomocą
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przewodu  koncentrycznego  z  zerowym  polem  elektromagnetycznym.  Oferowany  endoskop  podłącza  się
bezpośrednio za pomocą jednego wtyku do videoprocesora.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie23, dotyczy bronchofiberoskopu punktu 47:
Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop HD z wbudowanym mikrochipem informacyjnym zawierający
informację o modelu i nr seryjnym bronchofiberoskopu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24, dotyczy bronchofiberoskopu punktu 52:
Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop HD z kamerą w końcówce endoskopu w najnowszej technologii
CCD?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25, dotyczy monitora medycznego LCD punktu 56,61:
Czy Zamawiający dopuśći monitor medyczny LCD o rozdzielczości 1920x1080 oraz kontraście 1000:1?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26 dotyczy źródła światłą ksenon punktu 65,66:
Czy Zamawiający dopuści źródło światła ksenon o mocy 150 Watt oraz z wbudowana lampą zapasową typu
LED włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 dotyczy źródła światłą ksenon punktu 68:
Czy Zamawiający dopuści źródło światła ksenon z cyfrowym filtrem wąskiego pasma światła?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dotyczy źródła światłą ksenon punktu 69:
Czy Zamawiający dopuści źródło światła ksenon ze wskaźnikiem czasu pracy lampy ksenonowej  za pomocą
3 diod na przednim panelu źródła światła?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dotyczy źródła światłą ksenon punktu 71:
Czy Zamawiający dopuści źródło światła ksenon z pompą powietrza regulowaną w 5 trybach pracy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 dotyczy źródła światłą ksenon punktu 74:
Czy Zamawiający dopuści źródło światła ksenon z automatyczną i ręczna regulacja jasności – 11 zakresach?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 dotyczy wózka endoskopowego transportowy punktu 80:
Czy Zamawiający wózek endoskopowy z centralna listwa zasilająca z 8 gniazdami?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 dotyczy wózka endoskopowego transportowy punktu 81:
Czy Zamawiający wózek endoskopowy z  ruchomym wysięgnikiem do mocowania  monitora  z  możliwością
regulacji w 4 zakresach?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33 dotyczy wózka endoskopowego transportowy punktu 83:
Czy Zamawiający wózek endoskopowy o wadze wózka 70 kg?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34, dotyczy załącznik nr 5 punkt 25
Czy Zamawiający potwierdzi,  że doszło do oczywistej  omyłki  pisarskiej:  z  „RBC” na RGB. CZy chodzi  o
kompatybilność z paletą kolorów RGB? 
Odp. Chodzi o kompatybilność z paletą kolorów RGB.
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Pytanie 35, dotyczy załącznik nr 5 punkt 17
Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie kompatybilności z jakim systemem i jakiej firmy.
Czy chodzi  o  obsługę listy modalnej?  Czy przy dostawie należy wykonać takie  połączenie  i  czy jednostka
obslugująca PACS może żądać dodtkowej kwoty za podłączenie endoskopu do PACS? 
Odp. System Esculap Nexus Polska. Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia. 

Pytanie 36, dotyczy załącznik nr 5 punkt 21
Wykonawca zwraca się z zapytaniem – czy system archiwizacji ma być wbudowany w videoprocesor? 
Odp. Tak.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Pakiet nr 1 Bronchofiberoskop z torem wizyjnym, poz. 1-84
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny bronchofiberoskop z torem wizyjnym, składający się z:

1) 1 szt. monitora aView 2 Advance kompatybilnego z jednorazowymi/jednopacjentowymi: 
bronchofiberoskopami, endoskopami laryngologicznymi, rurkami jednoświatłowymi z torem wizyjnym.

2) 100 szt. bronchoskopów – giętkich, jednorazowych endoskopów w rozmiarze do wyboru przez 
Zamawiającego: Slim (3.8/1.2), Regular (5.0/2.2), Large (5.8/2.8).

Parametry monitora aView 2 Advance:
- obraz Full HD
- rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli
- wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps)
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza)
- podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu 
- funkcja wyostrzenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła
- typ ekranu: 12,8” kolorowy TFT LCD
- funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza 
sondy
- zapis filmów i zdjęć
- wbudowana pojemność przechowywania 32 GB
- 2 wyjścia USB
- zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne
- kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM
- antyrefleksyjny ekran dotykowy
- możliwość wyświetlenia obrazu rzeczywistego oraz przeglądania filmów i zdjęć
- nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk
- wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów
- funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby
- złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps
- tryb regulacji poziomu tonu kolorów
- uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem
- podgląd ustawień użytkownika 
- tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego 
endoskopu
- tryb zmiany ustawień kolorów
- klawiatura medyczna z możliwością opisu badań
- WiFi 0bsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n
- zasilanie elektryczne, czas działania na baterii – min. 3h
- wskaźnik stanu naładowania baterii - sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: 
zielony >40%, pomarańczowy <40%, czerwony <20%

Parametry bronchofiberoskopów:
- kanał roboczy o średnicy: 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large rozmiary do 
ustalenia przez Zamawiającego
- średnica zewnętrzna części roboczej: 3.8 mm wersja Slim, 5.0 mm wersja Regular, 5.8 mm dla wersji Large
- możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej, zakres  regulacji: do 
góry 180°, do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180°, do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular
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- kąt obserwacji 85°
- głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm)
- długość części roboczej 600 mm
- endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny 
- technologia video (kamera, źródło światła)
- oświetlenie LED
- możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy

W zestawie brak wózka endoskopowego transportowego. Lekki monitor zamontowany na stojaku na kroplówki 
można łatwo transportować za pomocą elastycznego wspornika lub przenosić za pomocą wbudowanego 
uchwytu. W zestawie uchwyt mocujący wyświetlacz do statywów na kroplówki.

Zgodnie z wytycznymi ds. zwalczania COVID-19 jaki i powszechnie dostępnymi światowymi rekomendacjami
środowisk naukowych i lekarskich, zalecanym sprzętem do bronchoskopii w trakcie pandemii SARS-CoV-2 są
bronchoskopy  jednorazowe.  W  przypadku  niedopuszczenia  powyższego  sprzętu  prosimy  o  uzasadnienie
merytoryczne.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Z uwagi na liczne wątpliwości,  związane z treścią SIWZ wyartykułowane w treści  przekazanych przez nas

pytań,  a  co  za  tym idzie  koniecznością  uwzględnienia  przy przygotowywaniu  oferty przetargowej  odpowiedzi
Zamawiającego oraz wystąpieniem w toku terminu dodatkowego dnia ustawowo wolnego od pracy (11.11.)  co
w  sposób  znaczący  skraca  czas  na  skompletowanie  dokumentacji  i  wycenę  oferty,  w  celu  zapewnienia
odpowiedniego  terminu  na  rzetelne  przygotowanie  ofert,  uprzejmie  prosimy o  zmianę  terminu  składania  ofert
i wyznaczenie go na dzień 17.11.2020 r. , godz.  12:00. Prośbę naszą uzasadniamy dodatkowo faktem, iż jako firma
zlokalizowana  w  znacznej  odległości  od  siedziby  Zamawiającego  jesteśmy  zmuszeni  wysłać  ofertę  pocztą
kurierską,  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  (ponieważ  termin  składania  ofert  następuje  bezpośrednio  po  dniu
wolnym od pracy ofertę musielibyśmy wysłać z wyprzedzeniem 2 dni  roboczych (co zapewnia dotarcie jej  do
Państwa na  czas),  czyli  w poniedziałek  –  09.11.2020)  co  znacznie  skraca  nasz  czas  na  przygotowanie  oferty,
a  w  przypadku  udzielenia  przez  Państwa  odpowiedzi  w  ostatnim  dniu  ustawowego  terminu  może  nawet
uniemożliwić jej złożenie. Jeżeli postulowany przez nas termin uznają Państwo za zbyt odległy, prosimy o zmianę
SIWZ  i  umożliwienie  Wykonawcom złożenia  ofert  również  w  formie  elektronicznej,  co  w  okresie  pandemii
COVID-19 zaleca Urząd Zamówień Publicznych.
Odp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.11.2020 r. do godz. 11:00.

2. Prosimy Zamawiającego  o  ujednolicenie  postanowień  SIWZ w zakresie  terminu  dostawy.  W pkt  4  SIWZ
Zamawiający wskazuje, że dostawa nastąpi w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy, nie później jednak niż
do  dnia  18.12.2020,  natomiast  w  §1  ust.  2  wskazano,  że  dostawa  nastąpi  w  nieprzekraczalnym  terminie  do
18.12.2020. 
Odp. Dostawa w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2020 r. 

3. W pkt 10. ppkt 10.5 SIWZ wskazano, że: „Formularz ofertowy, cenowy i załączniki winny być podpisane przez
osobę/osoby upoważnione…..”. Jednak w  żadnym innym pkt SIWZ, gdzie jest mowa o dokumentach , które należy
złożyć z ofertą nie ma mowy o konieczności załączenia Formularza cenowego. Do SIWZ nie załączono również
wzoru dokumentu o nazwie „Formularz cenowy”. Jedynym załącznikiem, w którym Wykonawca może wskazać
cenę jest Formularz Ofertowy.  Proszę o poprawienie powyższej omyłki. 
Odp. Zamawiający omyłkowo wprowadził zapis dotyczący formularza cenowego.

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów zawartych  w § 5 ust.  2  projektu umowy,   poprzez nadanie  mu
następującego brzmienia: „W przypadku awarii sprzętu czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin i będzie liczony w
dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie
e-mail na adres: _________________, z tym zastrzeżeniem, że 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 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.
Usunięcie awarii nastąpi usunięcie awarii nastąpi w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu reakcji”.
Prosimy o zrezygnowanie z formy faksowej, w obecnych czasach urządzenia te nie są już powszechnie używane.

Odp. Zgodnie z SIWZ.
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5. Prosimy o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych  do 5 lat. Zaznaczyć należy,
iż producent,  zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania
części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w
wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może
zaprzestać  produkcji  części  zamiennych  do  produktów  sprzed  kilku  lat.  Koszty  magazynowania  części
zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko
zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. W związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów
z  osobna,  prosimy  o  potwierdzenie  że  Zamawiający  przewiduje  podpisanie  dwóch  oddzielnych  umów  na
poszczególne pakiety, a w umowie dotyczącej jednego z pakietów z §1 ust. 1 umowy zostanie wykreślona część
dotycząca drugiego z pakietów. 

Odp. Tak.

7. Prosimy  o  usunięcie  z  §  3  ust.  3  projektu  umowy  zapisu  o  treści:  „przez  osoby  upoważnione  przez
Zamawiającego”.  Zgodnie  z  zapisem przejęcie  przedmiotu  umowy nastąpi  na  podstawie  protokołu  zdawczo-
odbiorczego  podpisanego  przez  obie  Strony  umowy.  Zamawiający  nie  ma  uprawnień  do  umocowania  do
reprezentacji osób podpisujących protokół z ramienia Wykonawcy. 

Odp. Zamawiający zmienia zapis na następujący: „Przejęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione przez obie strony umowy”.

8. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „załącznika do umowy”, o którym mowa w § 4
ust.  2  projektu  umowy.  Czy chodzi  o  Załącznik  składany wraz  z  ofertą,  zawierający  parametry  techniczne
oferowanego sprzętu?
Odp. Zamawiający zmienia zapis na następujący: „Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość
użytych  materiałów  do  wykonania  urządzenia  oraz  właściwe  wykonanie  i  zgodność  z  odpowiednimi
normami oraz z załącznikiem do umowy stanowiącym specyfikację techniczną przedmiotu umowy.”

9. Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 1 wzoru umowy i wskazanie, że naprawy będą wykonywane przez
autoryzowany serwis producenta, tak jak zostało to wskazane w pkt. 95 załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawca
może  w  zakresie  wykonywanych  usług  korzystać  z  pomocy  podwykonawców.  Obowiązek  wykonywania
czynności  gwarancyjnych przez serwis Wykonawcy może w znacznym stopniu ograniczyć konkurencję,  gdyż
uniemożliwi złożenie oferty wszystkim podmiotom niedysponującym własnym serwisem. Wykonanie czynności
gwarancyjnych  przez  autoryzowany  serwis  producenta  w  wystarczającym  stopniu  zabezpieczy  interes
Zamawiającego, który zapewni sobie w ten sposób odpowiednią jakość świadczonych usług. 
Odp. Zamawiający zmieni zapis wzoru umowy.

10. W  razie  braku  zgody  na  powyższe  prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  w  §5  ust.  1  wzoru  umowy
możliwości wykonywania napraw przez serwis Wykonawcy lub podwykonawcy. 
Odp. Patrz pkt 9.

11. Prosimy o korektę numeracji w § 5 projektu umowy, obecnie są w nim dwa ustępy o nr 2.
Odp. Zamawiający dokona zmiany numeracji.

12. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 3 wzoru umowy oraz pkt. 92 załącznika nr 5 do SIWZ poprzez
wskazanie,  że  wymiana  części  na  nową  po  3  naprawach  gwarancyjnych  w  przypadku  wadliwego  działania
następuje  w  razie  wystąpienia  wady  powstałej  z  przyczyn  tkwiących  w  rzeczy  sprzedanej.  Zamawiający
przewidział, że taka wymiana nie jest konieczna w razie uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, jednakże
takie wyłączenie nie wyczerpuje przypadków, gdzie wykonawca nie jest zobligowany do wykonywania czynności
gwarancyjnych. Gwarancja powinna obejmować tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej
(nie obejmuje np. wad spowodowanych działaniem osób trzecich czy siły wyższej). 
  Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. Prosimy o zmianę §7 ust. 1.4 wzoru umowy i wskazanie, że w przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca
jest uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie w płatności określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku
o  terminach  zapłaty  w  transakcjach  handlowych.  W  przypadku  odpowiedzi  negatywnej,  pragniemy
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poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia
umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za
opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.
Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu.

14. Prosimy o wykreślenie  z  treści  §8 zdania  2.  Art.  54 ust.  5  ustawy o działalności  leczniczej  jest  przepisem
bezwzględnie obowiązującym a jego niezastosowanie  powoduje,  że  czynność prawna mająca na celu zmianę
wierzyciela  jest  nieważna.  Wprowadzenie  w  tym  zakresie  zastrzeżenia  umownego  pozostaje  bezskuteczne.
W związku  z  tym,  aby nie  wprowadzać  wątpliwości  interpretacyjnych  należy  usunąć  zdanie  2  wskazanego
paragrafu.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w pkt V ppkt 5.3 SIWZ, poprzez dodanie na końcu zdania zwrotu:
„o ile  są  oni  znani  w dniu składania  ofert”.  Wykonawca może przewidywać powierzenie  części  zamówienia
podwykonawcom, ale nie ma obowiązku zawierania umów podwykonawczych już na etapie przed złożeniem
oferty, wybór podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami może nastąpić w późniejszym terminie.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

16. Prosimy o wykreślenie z treści załącznika nr 1 – Formularz ofertowy obowiązku wskazania osób uprawnionych
do podpisania umowy. Na etapie składania ofert Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, która z uprawnionych
do reprezentacji osób będzie obecna i będzie mogła podpisać umowę. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

17. Prosimy o dodanie do katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający w § 9 ust.  3 projektu umowy
zapisów umożliwiających  Stronom zmiany umowy również w następującym zakresie:

a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
c) zmiany sposobu/terminów płatności;
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) zastąpienia  sprzętu,  który ma być  dostarczony w ramach realizacji  niniejszej  umowy,  sprzętem

nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał  sprzęt będący podstawą
wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał
być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

f) 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;

g) zmiany  obowiązujących  przepisów,  jeżeli  konieczne  będzie  dostosowanie  treści  umowy  do
aktualnego stanu prawnego;

h) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć,
itp.);”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

18. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy
o zmianę § 2 ust. 2 wzoru umowy na następujący zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy”. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c.  dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy
kara umowna jest rażąco wygórowana, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umowne określonej w § 7 ust. 1
pkt 1.1 do 0,5%.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

20. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do
intencji  Stron na wypadek uznania  postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne,  prosimy o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w
obrocie gospodarczym:
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 „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.

21. Prosimy Zamawiającego  zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych
wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej): 
„Zamawiający  zobowiązuje  się  dostarczyć  w  okresach  rocznych,  do  30.07  każdego  roku,  sprawozdania
finansowe  obejmujące:  bilans,  rachunek  zysków  i  strat  oraz  informację  dodatkową  za  ostatni  pełny  rok
sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo
pracownika Spółki”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

22. 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. Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców,
Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Odp. Tak. 

24. W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania
umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych
podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i  przesłania umowy
pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy
podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie
skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

25. Prosimy o potwierdzenie,  że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie
formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność
procesów związanych z przetargiem.  
Odp. Tak. 

26. Prosimy  o  informację,  dotyczącą  schematu,  zgodnie  z  którym  będzie  podpisywana  umowa  w  formie
elektronicznej. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę
Wykonawcy,  który opatrzy ją  swoim podpisem (wtedy jako data  zawarcia  umowy będzie  traktowana  data,
w  której  Wykonawca  opatrzył  umowę  podpisem)  czy  też  Wykonawca  złoży  swój  podpis  jako  pierwszy
a  następnie  prześle  umowę  do Zamawiającego  w celu  opatrzenia  umowy jego  podpisem (wtedy jako  data
zawarcia  umowy  będzie  traktowana  data,  w  której  Zamawiający  przesłał  umowę  Wykonawcy  w  sposób
umożliwiający  zapoznanie  się  z  jej  treścią  zgodnie  ze  wskazanymi  poniżej  propozycjami  postanowień
umownych)? Jeżeli  Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności,  prosimy o informację czy
Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez
Wykonawcę do Zamawiającego. 
Odp. Umowę najpierw podpisze Zamawiający.
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27. Prosimy o usunięcie §13 i wprowadzenie w jego miejsce do treści umowy § Zawiadomienia oraz Postanowienia
końcowe, o treści jak poniżej:

§ ___
Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez
Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:
1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:
Strona: Adres e-mail:
Wykonawca
Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:
1) wiadomość  wysłaną  za  pośrednictwem  listu  poleconego,  uważa  się  za  doręczoną  w  momencie

doręczenia  lub  jeśli  strona  nie  podejmie  przesyłki  z  punktu  kurierskiego   lub  urzędu  pocztowego,
przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni  od dnia pierwszego awizowania.  Jeżeli  strona
odmówi przyjęcia takiej  przesyłki  i  zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą,
uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia; 

2) wiadomość  wysłaną  za  pośrednictwem  e-maila,  uważa  się  za  doręczoną  z  chwilą  przesłania.  W
przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu
roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3
dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez
Stronę  na  adres  lub  adres  e-mail,  co  do  którego Strona nie  poinformowała  o  zmianie,  uznane  jest  za
prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:
Wykonawca:
Zamawiający:

§ ___
Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:
1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez

Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i
opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym  zgodnie  z  art.  781 k.c.  oraz  przesyłane  za
pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym  zgodnie  z  art.  781 k.c.  oraz  przesyłane  za  pośrednictwem e-maila  na
następujące  adresy  e-mail:  Zamawiający  :_________________________,
Wykonawca:______________________________; 

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila,  uważa się  za doręczoną z  chwilą przesłania,  w
przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu
roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu
art.  781 k.c.,  a  oświadczenie  woli  drugiej  Strony  w  formie  pisemnej,  Strony  zgodnie  postanawiają,  że
oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy
wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.
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4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego
albo kuriera. 

5. W  przypadku  gdy  Umowa  będzie  zawarta  w  formie  elektronicznej,  sporządzona  zostanie  w  jednym
egzemplarzu.  W  przypadku  gdy  Umowa  będzie  zawierana  w  formie  pisemnej  sporządzona  zostanie  w
czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego
podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez
Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku. 

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej,
Zamawiający  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty  doręczenia  podpisanego  jednostronnie  egzemplarza
Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na
zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej
Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako
pierwszy,  a  Umowa  zawierana  jest  w  formie  pisemnej,  datą  zawarcia  Umowy  będzie  data  doręczenia
Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Z  uwagi  na  zagrożenie  związane  z  pandemią  wywołaną  wirusem  SARS-CoV-2,  prosimy  Zamawiającego
o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na
wypadek wystąpienia siły wyższej:

„§___
Siła wyższa

 1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez
Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:
a)  epidemie,  pandemie  i  inne  wyjątkowe  stany  zagrożenia  zdrowia  wielu  osób,  w  tym  stany  zagrożenia
epidemicznego;
b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 
c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;
d)  promieniowanie  radioaktywne  lub  skażenie  przez  radioaktywność  od  paliwa  jądrowego  lub  odpadów
jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych
niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 
e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej. 

3.  Jeżeli  którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w
znacznym stopniu utrudnione z  powodu wystąpienia  siły wyższej  lub z powodu następstw wystąpienia siły
wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających
wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące
negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, w tym mailowo. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści
umowy,  w  tym  wydłużyć  terminy  jej  wykonania,  zmienić  zakres  świadczenia  Wykonawcy  lub  sposób
wykonania umowy. 

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły
wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub
nienależytego  wykonania  umowy,  w  szczególności  kar  z  tytułu  nieterminowego  wykonania  obowiązków
umownych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w
konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają
sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części
świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej
części,  a  Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części  świadczenia,  którą
zatrzymał Zamawiający.
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8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2,
czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z
niniejszego paragrafu na etapie realizacji  Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z
możliwości  przesunięcia  terminu  realizacji  niniejszej  Umowy  w  razie,  gdy  negatywne  konsekwencje
wystąpienia  pandemii  SARS-CoV-2  będą  uniemożliwiały  lub  znacznie  utrudniały  realizację  Umowy  w
pierwotnie zakładanym terminie.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału: 

 mniej niż 10 pracowników
 od 10 do 50
 od 50 do 250
 powyżej 250 

Odp. Zamawiający nie wskazuje, nie ma to znaczenia dla przedmiotu zamówienia.

30. Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:
1. mniej niż 8,5 mln 
2. od 8,5 mln  do 42,5 mln 
3. od 42,5  mln  do 212,5 mln 
4. powyżej 212,5 mln.

Odp. Zamawiający nie wskazuje, nie ma to znaczenia dla przedmiotu zamówienia.

31. 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.

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

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.

33. 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.

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. 
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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.

34. 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: 

zawarcia,  wykonania umowy oraz do dochodzenia  roszczeń związanych z zawartą umową na
podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
wypełnienia  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  (c)
Rozporządzenia (EU) 2016/679;
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;
 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
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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
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 Spółki).
Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez
wyznaczony personel.”
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. 
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