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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ 
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - cz. II 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi 
unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ  
DLA SZPITALA COPERNICUS PL SP. Z O.O. 

 
Zamawiający załącza dalszą część wyjaśnień z dnia 27 kwietnia 2021 r.  

 
Zestaw 9  (pozostałe pytania i odpowiedzi) 
 
Ad42. Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą do badan naczyniowych o zakresie 
częstotliwości 2-8 MHz i szerokości 44 mm. Niższy zakres częstotliwości jest korzystny przy 
badaniach naczyniowych kończyn dolnych a przy drugiej sondzie o częstotliwości 4-15 MHz 
stanowi optymalny zestaw.  

Odpowiedź: Zamawiającym dopuszcza.  

Pakiet 3: Zadanie 1 usg II  

Ad2 . Czy Zamawiający dopuści aparat z dynamiką system 274 dB ? Różnica 5% nie stanowi 
istotnych różnic podczas diagnostyki.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Ad4. Czy Zamawiający dopuści aparat o max głębokości skanowania 0-33 cm ? w praktyce 
badan bardzo rzadko badający ustawia głębokość skanowania wynoszącą ponad 20 cm.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Ad7. Czy Zamawiający dopuści aparat z uchwytami na głowice umieszczonymi po obu 
stronach konsoli – panelu jako rozwiązanie równoważne do wymaganego. Uchwyty 
posiadają dedykowane miejsce na przewody od głowic.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Ad28. Czy Zamawiający dopuści aparat z równoważnym oprogramowaniem do 
wyznaczania unaczynienia w badanym obszarze, które wyrażane jest w wartości 
bezwzględnej a nie w procentach, np: 0,32 zamiast 32%.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Ad31. Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością export w formacie DICOM jednak 
bez dogrywania przeglądarki DICOM ? Przeglądarki DICOM są dostępne nieodpłatnie I 
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możliwe do zainstalowania na komputerach, na których będą oglądane badania. Dodatkowo 
aparat ma możliwość zgrywania badan w formacie jpeg i avi.  

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ. 

Ad38. Czy Zamawiający dopuści aparat z sondą convex wykonaną w najnowszej technologii 
XDClear bez wymogu 192 elementów w jednej linii ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Ad39. Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą liniową matrycową o zakresie 
częstotliwości 4-15 MHz posiadającą 1008 fizycznych elementów piezoelektrycznych i 
szerokości FOV 50 mm ? Większa szerokość głowicy jest korzystna przy badaniach małych 
narządów i piersi.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ – Pakiet 3  

Par. 4 ust. 2 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przekazania wraz z przedmiotem 
zamówienia filmu szkoleniowego? Standardowo podczas instalacji prowadzone jest 
szkolenie z obsługi oraz dostarczana jest instrukcja obsługi w języku polskim, które 
umożliwają zapoznanie się z obsługą aparatu.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia filmu szkoleniowego w celach 
szkoleniowych dla personelu, który będzie rozpoczynał pracę z aparatem po okresie 
szkoleń/gwarancji przewidzianych przy zakupie urządzenia. SWZ pozostaje bez zmian. 

Par. 4 ust. 6 - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu w którym Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany wadliwej części lub sprzętu (w przypadku stwierdzenia wad 
przy odbiorze) do 10 dni roboczych. Urządzenia medyczne, które stanowią przedmiot 
zamówienia produkowane są na bieżąco w konfiguracji dostosowanej do potrzeb klienta, 
dlatego niemożliwe wydaje się dostarczenie nowego urządzenia w 3 dni robocze.  

Odpowiedź: SWZ bez zmian. 

Par. 4 ust. 6 „W okresie gwarancji sprzęt będzie dostarczany do autoryzowanego serwisu 
Wykonawcy na koszt Wykonawcy.” Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nie przewiduje 
możliwości dokonywania czynności serwisowych i napraw w siedzibie Zamawiającego? 
Prosimy o dpuszczenie takiej możliwości, która pozwoli na zdecydowanie szybsze i 
sprawniejsze usunięcie ew. usterek.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga realizacji czynności serwisowych na miejscu – zapis 
dotyczy w przypadku tego pakietu sytuacji, w których konieczne jest wysłanie urządzenia 
peryferyjnego aparatu do serwisu (np. głowicy). 

Par. 6 ust. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego zapisu:  

Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez 
okres min. 7 lat od daty zainstalowania systemu.  

Odpowiedź: SWZ pozostaje  bez zmian. 
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Par. 8 ust. 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby obniżył próg wysokości kar 
umownych, których nie można przekroczyć do 40%. 3  

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian. 

Par. 2 ust. 3  

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie w §2 ust. 3 projektu umowy, że przez „fabrycznie 
nowych podzespołów” rozumie Zamawiający podzespoły: „oryginalne, niepozyskane z 
rynku wtórnego, certyfikowane fabrycznie, pochodzące z oficjalnej dystrybucji producenta”.  

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 

Par. 6 ust. 9  

Jak rozumiemy zgodnie z § 6 ust. 9 Projektu Umowy Zamawiający chce uzyskać 
gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości części zamiennych i dotyczącą „wad tkwiących w 
produkcie/usłudze”. Wykonawca jako gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za 
sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań 
podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego 
zwiększania ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe 
ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). 
Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek 
nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy). 
Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości 
a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i 
modyfikację projektu umowy przez dodanie do § 6 Projektu Umowy z wzorem umowy 
następującego postanowienia:  

„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek 
wynikających z:  

 a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem 
lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;  
 b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;  
 c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności 
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;  
 d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, 
zalanie itp.),  
 e) normalnego zużycia rzeczy.”  

Odpowiedź: zgodnie ze zmienionym projektem umowy.  

Par. 2  

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowana do specyfiki urządzeń 
medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w 
stosunku do takich aparatów w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co 
najmniej tyle, ile okres gwarancji, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających 
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warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wskazanie, że 
uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone. Wykonawca wskazuje, że uwzględnienie 
rękojmi przy jednoczesnym zobowiązaniu gwarancyjnym stanowi dodatkowe obciążenie i 
ryzyko Wykonawcy, które musi być uwzględniane w cenie za sprzęt. Jednocześnie, 
wyłączenie rękojmi przy zapewnieniu Zamawiającemu uprawnień gwarancyjnych na 
zasadach określonych umową, nie pozostawia Zamawiającego bez należytej opieki 
serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich 
usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego 
warunkach.  

W związku z tym, Wykonawca proponuje usunąć z § 2 Projektu Umowy odniesienia 
do rękojmi i dodać kolejne zdanie w zakresie wyłączenia rękojmi:  

„Strony zgodnie wyłączają rękojmię za wady urządzeń dostarczanych na podstawie 
umowy.”  

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian. 

Par. 6 ust. 7  

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzenia systemu operacyjnego, stosowanie 
najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe 
od czasu do czasu, z 4 uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając 
najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy Zamawiający wyraża zgodę 
na doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie i wskazanie we projekcie umowy 
odniesienia do „najnowszych” zaleceń producenta i „najbardziej aktualnej” instrukcji czyli 
wprowadzenie poniższych zmian do §6 ust. 7 Projektu Umowy:  

„(...) W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 
przeglądów technicznych dostarczonego sprzętu zgodnie z zaleceniami najnowszymi 
producenta, najbardziej aktualną instrukcją oraz obowiązującymi przepisami prawa – bez 
odrębnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w terminach wskazanych 
przez producenta. Przed dokonaniem przeglądu Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić jego 
termin z Zamawiającym ( pisemnie e- mailem na adres……………………….. lub faxem na 
numer…………………………). Przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu 
użytkowania sprzętu.”  

Odpowiedź: zgodnie ze zmienionym projektem umowy.  

Par. 10  

Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań dotyczących siły wyższej w Projekcie Umowy 
proponujemy zawarcie precyzyjnych ustaleń. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie 
kolejnego paragrafu 10a:  

§ 10a  

„1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności 
nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich 
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przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany 
nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają 
przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie 
może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 
zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 
zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w 
stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich.”  

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian. 

Dotyczy załącznika nr 3 do Umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych  

1.Ppkt f) ust. 1 §3 oraz ust. 3 §3  

Zwracamy uwagę, iż w przypadku Wykonawców zrzeszonych w ramach 
międzynarodowych grup kapitałowych oraz ze względu na stopień skomplikowania 
sprzętów będących przedmiotem postępowania, odpowiednie czynności serwisowe mogą 
wymagać konieczności natychmiastowego wsparcia podwykonawców. Konieczność 
uzyskania każdorazowej pisemnej zgody Admnistratora na powierzenie danych w sposób 
istotny utrudni czynności serwisowe, a nawet uniemożliwi zdalną diagnostykę sprzętu. 
Proponujemy zatem, aby wymóg każdorazowego uzyskiwania pisemnej zgody 
Administratora nie dotyczył stałych podwykonawców Wykonawcy, których lista zostanie 
dołączona do umowy powierzenia – w tym zakresie proponujemy dodanie odpowiedniego 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. W związku z tym proponujemy wykreślenie i zmianę 
ppkt f) ust. 1 §3 oraz ust. 3 §3 do umowy w następujący sposób:  

„2. Przetwarzający nie może w celu realizacji niniejszej umowy i umowy zasadniczej ani w 
żadnym innym celu, powierzać przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, bez uprzedniej 
zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pisemnej zgody 
Administratora danych nie wymaga powierzenie danych osobowych do dalszego przetwarzania 5 
podwykonawcom świadczącym usługi na rzecz Przetwarzającego, znajdującymch się na liście 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy”  

Dodatkowo, dla celów realizacji zdalnego dostępu i zdalnych napraw, może istnieć 
konieczność konsultacji z fabryką lub inżynierem znajdującym się w USA lub w innym kraju 
znajdującym się poza EOG. Zapewniamy, że ewentualny transfer danych jest sytuacją 
wyjątkową i jest poddanych wymogom odpowiadającym prawu unijnemu. W związku z 
tym proponujemy dodanie wprost postanowienia w tym zakresie w ust. 4 w §3 do umowy o 
następującym brzmieniu:  

„4.Podmiot Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania 
danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, za wyjątkiem podwykonawców świadczących usługi na rzecz Podmiotu 
Przetwarzającego, znajdujących się na liście stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy .”  
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Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian. 

2.ust. 5 w §4 Zgłoszenie naruszenia  

Rozporządzenie RODO nakłada na podmioty przetwarzające obowiązek zgłoszenia 
stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72 
godzin . W związku z tym, prosimy o zmianę ust. 5 w §4 umowy i uwzględnienie 
maksymalnego 72-godzinnego terminu wskazanego w RODO z uwagi na fakt, że – w 
zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia i konieczności podjęcia działań 
wewnętrznych – 24 godzin może się okazać zbyt krótkim terminem.  

Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian. Administrator po otrzymaniu informacji o 
naruszeniu ochrony danych osobowych ma obowiązek przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego i zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z 
tym odpowiednio wcześniej tj. w czasie 24 godzin musi otrzymać informację o naruszeniu 
ochrony danych. 

3.§5 Uprawnienia Kontrolne Administratora 

Zwracamy uwagę, iż RODO nie narzuca konkretnej formy kontroli przetwarzania 
danych. Przeprowadzanie inspekcji stanowi najdalej idącą formę takiej kontroli (szczególnie 
z uwagi na przewidziane uprawnienie do przeprowadzania audytów przez podmiot trzeci) i 
stwarza ryzyko dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego, w tym 
informacji poufnych Podmiotu przetwarzającego i ich klientów. W związku z tym, 
proponujemy, aby podmiot dokonujący inspekcji był zewnętrznym podmiotem wybierany 
wspólnie przez strony.  

Odpowiedź: SWZ bez zmian. Na podstawie art.28 ust.3 lit. h to administrator a nie 
inne zewnętrzne podmioty ma prawo prowadzenia audytów i inspekcji nie wyrażamy 
zgody na prowadzenie kontroli przez wspólnie wybrany podmiot kontrolny. 

 
Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych modyfikuje treść SWZ w w/w zakresie. Wszelkie wyjaśnienia, 
dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i 
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 
 

Z poważaniem 
 
 

 
 
 
 
 
Sporządził Sekretarz komisji: Marta Muszyńska-Orciuch 
 


