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DO  WYKONAWCÓW  

„Świadczenie usług serwisowych aparatu RTG SIEMENS YSIO MAX przy SOR 

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej” 

NR REFERENCYJNY : ZP/PN/23/06/2021 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w 

tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

ZESTAW 1 

 

1. Pytanie  dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy § 6, ust. 5 

Prosimy o ograniczenie zapisów jedynie do zmian podmiotowych wynikających z 

przekształceń własnościowych Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis  w § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 do SWZ Wzór 

umowy.  Nowy zapis otrzymuje brzmienie:  

 

Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego 

wynikające z przekształceń własnościowych Zamawiającego.  

 

2. Pytanie dot. Załącznika nr 3A do Umowy głównej do SWZ, § 5, ust. 1 

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 
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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 Podmiotowi 

przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony 

danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela 
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Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego 

podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis  w § 5 Załącznika Nr 3 do SWZ Wzór umowy.  

Nowy zapis otrzymuje brzmienie:  

 

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, 

stanowi Załącznik do niniejszej umowy.  

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.  

6. 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. 

7. 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.  
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8. 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. 

9. 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 Podmiotowi 

przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony 

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

udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie 

odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul 

ochrony danych.” 

 

3. Pytanie  dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia pkt 12 

Zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta dla aparatu RTG SIEMENS YSIO 

MAX należy wykonać 1 przegląd rocznie Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu w  

punkcie 12. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w pkt. 12 Załącznika Nr 1 do SWZ Opis 

przedmiotu zamówienia. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:  

Wykonywanie czynności serwisowych oraz okresowych przeglądów technicznych zgodnie z 

zaleceniami i harmonogramem producenta aparatu – 1 przegląd rocznie.  

 

4. Pytanie  dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia pkt 9 oraz 

Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy § 1, ust. 2, tiret 7 

Prosimy o  modyfikację zapisu na: „Możliwość zgłoszenia mailowo lub telefoniczne awarii w 

dni robocze maks. 120 minut”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w pkt. 9 Załącznika Nr 1 do SWZ Opis 

przedmiotu zamówienia oraz  w § 1 ust. 2 tiret 7 Załącznika Nr 3 do SWZ Wzór umowy.  

Nowy zapis otrzymuje brzmienie:  

Możliwość zgłoszenia mailowo lub telefonicznie awarii w dni robocze maks. 120 minut. 

Uzyskanie od Wykonawcy na adres email Zamawiającego informacji o przyjęciu zgłoszenia 

oraz uzyskanie odpowiedzi o terminie wykonania usługi. 
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Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków 

zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                      

 

 

 

 Z poważaniem 

  


