
 

 

 

L.dz.132/2021 

Sosnowiec, dn. 20.08.2021 r. 

 

                           Nr sprawy 1/npu/118/2021 

DO WYKONAWCÓW 

 

dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi okresowych konserwacji technicznych urządzeń 

medycznych w SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej, wraz z wymianą materiałów 

eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach okresowych konserwacji przez 

producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania 

sukcesywnie w okresie 12 miesięcy 

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniach 17-19.08.2021 r.:  

 

Pytanie nr 1: 

 

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy nieograniczonego 

dostępu do kodów i kluczy serwisowych w odniesieniu do aparatów stanowiących przedmiot 

zamówienia. Na dowód spełnienia wskazanego warunku Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenie: „Wykonawca oświadcza, że w trakcie trwania umowy dysponował będzie 

dostępem do kodów i kluczy serwisowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej jej 

realizacji”. Pragniemy tym samym podnieść, że oczekiwanie Zamawiającego jakim jest 

przedstawienie dokumentu potwierdzającego nabycie kodów i kluczy serwisowych - jest 

nadmierne wobec ustalonych zapisów w zapytaniu ofertowym, narusza jednoznacznie zasadę 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W związku z 

powyższym, prosimy o potwierdzenie zaproponowanych przez nas zmian i modyfikację 

zapisów zapytania ofertowego.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis ust. 3 pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia, tj. 

„Wykonawca musi dysponować stosownymi kodami i kluczami serwisowymi niezbędnymi do 

wykonania pełnej procedury przeglądowej wymienionych powyżej urządzeń. Wykonawca po 

podpisaniu umowy przedstawi na żądanie Zamawiającego dokument potwierdzający legalność 

nabycia kodów serwisowych i ich używania”. 

Tym samym Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane przez wykonawcę zmiany. 

 

Pytanie nr 2 dot. Zapytanie ofertowe, pkt 2, lit. l 

Czy Zamawiający potwierdzi, że system zdalnej diagnostyki musi spełniać międzynarodową 

normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001/2013 

zapewniając bezpieczeństwo danych medycznych? W przypadku braku takiego lub podobnego 

wymogu Zamawiający naraża się na niezabezpieczenie danych, do których dostęp będą mieli 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Bezpieczeństwo danych wskazanych przez wykonawcę  w pytaniu zabezpiecza zdaniem 

Zamawiającego umowa powierzenia danych osobowych stanowiąca załącznik do umowy 



głównej, która zostanie podpisana z wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa na 

świadczenie przedmiotowej usługi. 

 

 

Pytanie nr 3 dot. Zapytanie ofertowe, pkt 5, poz. 2 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dla aparatu z poz. 2 MAGNETOM AVANTO Dot 

Upgr wymaga wykonania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta tj. 2 przeglądów w 

ciągu roku. Jeśli tak prosimy o poprawienie omyłki. 

 

Odpowiedź: 

Z uwagi na planowaną wymianę wskazanego aparatu (poz. 2 OPZ), zapis dotyczący ilości 

przeglądów tego aparatu pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 4 dot. Zapytanie ofertowe, zał. 3 do Umowy – Wzór umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, § 6 

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy 

reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich 

grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć 

siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp 

do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. 

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zastąpienie ust. 1 następującymi zapisami, 

które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych: 

 

(1) Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca 

przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. 

Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w 

odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie 

mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia 

czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą 

podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej 

taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.  

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, 

jest dostępny pod adresem ………………………………. 

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania 

czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym. 

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem 

uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych 

o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu 

przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od 

otrzymania takich informacji.  

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych 

przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.  

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania 

a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego 

podprzetwarzającego; lub 

b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora 

danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia. 

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków 

w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi 



odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora 

danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.  

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu 

z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy 

przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający  

w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO,  

zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr 

transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń. 

(8) W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. 

na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 

2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe  

klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela 

Podmiotowiprzetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul  

ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych 

udziel przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego 

podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza proponowane zapisy do ogólnych warunków umowy stanowiących 

załącznik nr 2 do zapytania  (§ 6 ust. 1- 8) 

 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 5: 

 

 



 



 
 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
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