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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/02/2021 pn. „Świadczenie usług w zakresie nadzoru 

nad oprogramowaniem aplikacyjnym oraz zakup licencji wraz z wdrożeniem dla SPZOZ 

w Sanoku” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ 

wraz z wyjaśnieniami: 

 
 

Pytanie 1  

Dotyczy: § 4. Płatności z Załącznika nr 4 do SWZ  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie § 4 o kolejne ustępy 8. i 9. o następującym brzmie-

niu:  

„8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.  

9. W przypadku braku płatności przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Wykonawca 

ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Zamawiającego lub wstrzymania części 

zobowiązań wynikających z Umowy (tj. dostęp do witryny internetowej CHD Wykonawcy 

_________________ oraz dostęp do serwera ftp: ________________) do czasu uregulowania przez 

Zamawiającego wszystkich zaległych należności, z zachowaniem przez Wykonawcę prawa do pełnego 

wynagrodzenia. Ewentualne wstrzymanie wykonywania niniejszej Umowy nastąpi poprzez pisemne 

powiadomienie Zamawiającego i nie spowoduje dla Wykonawcy żadnych negatywnych konsekwencji 

prawnych.” 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na dodanie § 4 ust. 8 w brzmieniu wskazanym przez Oferenta. 

W stosunku do zaproponowanego § 4 ust. 9, wyrażamy zgodę na dodanie zmodyfikowanego 

postanowienia o następującym brzmieniu: 

"9. W przypadku braku płatności przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 miesiące, 

Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy lub wstrzymania części zobowiązań 

wynikających z Umowy (tj. dostęp do witryny internetowej CHD Wykonawcy _________________ 

oraz dostęp do serwera ftp: ________________) do czasu uregulowania przez Zamawiającego 

wszystkich zaległych należności, z zachowaniem przez Wykonawcę prawa do pełnego wynagrodzenia. 

Ewentualne wypowiedzenie lub wstrzymanie wykonywania niniejszej Umowy nastąpi po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego, nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie terminu 2 tygodni na 

uregulowanie przez Zamawiającego zaległych należności, licząc od dnia doręczenia powiadomienia, 

i nie spowoduje dla Wykonawcy żadnych negatywnych konsekwencji prawnych." 

 

Pytanie 2  

 Dotyczy: § 6. Odpowiedzialność Wykonawcy, ust. 2. Załącznika nr 4 do SWZ  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 2 w następujący sposób:  

„2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, wynikająca z niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu Umowy, ogranicza się do rzeczywistej straty Zamawiającego, bez utraconych 

http://www.zozsanok.pl/
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korzyści, z jednoczesnym ograniczeniem do równowartości 20% wynagrodzenia netto należnego 

Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.” 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 

 

 

Pytanie nr 3 

 Dotyczy: § 6. Odpowiedzialność Wykonawcy, ust. 2. Załącznika nr 4 do SWZ  

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na uzupełnienie § 6 o kolejny ustęp 3 w następującym brzmieniu:  

„3. Strony oświadczają, że wszelka odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i na podstawie 

jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu.” 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy: § 8. Klauzula informacyjna Załącznika nr 4 do SWZ  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie § 8 o kolejny ustęp 3. o następującym brzmieniu:  

„3. Zamawiający oświadcza, że spełnił w imieniu Wykonawcy – w zakresie udostępnionych danych 

osobowych - obowiązek informacyjny Wykonawcy o którym mowa w art. 14 RODO – wobec osób i 

reprezentantów, którymi Zamawiający posługuje się przy zawarciu umowy, realizacji postanowień 

umowy. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i 

reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Wykonawcy. Obowiązek jest realizowany w 

oparciu o wzór klauzuli, stanowiących Załącznik nr [6] do niniejszej umowy.” 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. 

 

 

Pytanie 5 

Dotyczy: Załączniki do Umowy  

W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie Umowy o kolejny załącznik 

nr [6] zawierający klauzulę informacyjną Wykonawcy w następującym brzmieniu:  

„Załącznik nr [6] Umowy nr ……………………  

Klauzule informacyjne dla osób wskazanych w ramach realizacji niniejszej umowy (tzw. Perso-

nelu realizującego umowę)  

Klauzula …….  

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana danych jest ………….(administrator).  

Dane kontaktowe:  

Z administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: ………….. lub pisemnie na adres siedziby 

administratora.  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwa-

rzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy administra-

tora:  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy zawartej pomiędzy administra-

torem a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku zwanym dalej „SPZOZ w 

Sanoku”, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz 

art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego in-

teresu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość wykonywania umów z 

kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się w związku z wykonywaniem umowy.  

Źródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich:  

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres firmy, nr 

telefonu, adres e-mail od SPZOZ w Sanoku.  

Okres, przez który dane będą przetwarzane:  
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy 

zawartej pomiędzy administratorem a SPZOZ w Sanoku.  

Odbiorcy danych:  

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie admi-

nistratora, m.in.:  

•  organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

•  celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,  

•  osobom upoważnionym przez administratora,  

 

oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.:  

•  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  

•  podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w 

szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność administratora,  

 

– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie 

zgodnie z poleceniami administratora.  

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:  

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być 

przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z 

korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Sto-

sowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Ko-

misję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licen-

sing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).  

Prawa osoby, której dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-

twarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z in-

spektorem ochrony danych.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych.  

Profilowanie:  

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są 

profilowane.” 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy: Preambuły do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik 

nr 5 do Umowy nr SPZOZ/SAN/ZP/…./2021 (dalej „Umowa PPDO”)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie preambuły o kolejny pkt. 3.  

„3. Strony zawarły umowę na objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego nr 

________ („Umowa Podstawowa”), w związku z wykonywaniem której Administrator powierzy Pod-

miotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą 

umową;”  

Zwracamy uwagę, że Umowa PPDO ma zostać zawarta pod konkretną umowę podstawową. 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy § 4 Umowy PPDO  

„3. Wykaz podwykonawców, z których Podmiot Przetwarzający korzysta w dniu zawarcia umowy, i co 

do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

stanowi załącznik nr 2 do umowy. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne stale współpracujące 

z Przetwarzającym na podstawie umów cywilno-prawnych, które realizują na rzecz Powierzającego 

świadczenia, do których zobowiązał się Przetwarzający na podstawie Umów Podstawowych są 

traktowane jak personel Przetwarzającego i nie stanowią Dalszych Przetwarzających w rozumieniu 
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Umowy i w takim wypadku za wszelkie działania i zaniechania tych osób w zakresie ochrony Danych 

Osobowych objętych niniejszą Umową pełną odpowiedzialność ponosi Przetwarzający.” 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy § 4 Umowy PPDO  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie § 4 Umowy PPDO o kolejne ust. 4. i 5. w następującym 

brzmieniu:  

„4. Administrator wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie danych osobowych przez Microsoft i 

przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement 

jaką zawarł Podmiot Przetwarzający w ramach usług O365, z których na co dzień korzysta Podmiot 

Przetwarzający zgodnie z zasadami przekazywania danych osobowych poza EOG opisanymi w roz-

dziale V RODO.  

5. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być 

przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z 

korzystaniem przez Podmiot Przetwarzający z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę 

Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami 

zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-

us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).” 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy: § 7 ust. 1 Umowy PPDO  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 ust. 1 Umowy powierzenia przetwarzania danych oso-

bowych w następujący sposób:  

„1. Umowa wchodzi w życie z dniem …………….. i zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy 

Podstawowej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy Podstawowej skutkuje rozwiąza-

niem niniejszej umowy.”  

Wykonawca zwraca uwagę, że wyżej cytowana Umowa PPDO zostaje zawarta pod konkretną umowę 

podstawową w ramach konkretnego postępowania i nie powinna obejmować swoim zakresem innych 

umów „wykonawczych”. 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. 
 

 

 

 

 

Z poważaniem 


