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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP / 82 /2018

Bolesławiec, dnia 25 września 2018r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
paliw płynnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Znak sprawy: 12/paliwo/18.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
(ZAPYTANIE NR 1)
Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy
Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu ( wzór umowy paragraf 3 ust 5) – ponieważ nie ma zastosowania u
Wykonawcy. Mając na uwadze Ustawę o ochronie danych osobowych, oraz wewnętrzne wytyczne, regulacje
Wykonawcy (procedura związana z zabezpieczeniem nagrania) - nagrania z monitoringu, są udostępniane
wyłącznie na żądanie organów ściągania tj. prokuratura, policja.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy poprzez usunięcie ustępu 5 w § 3.
Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy paragraf 4 ust 2) –Proponuję następujący zapis : „Strony
ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego
dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do
faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Zamawiającego,
zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji
paliw, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust cenowy dla paliw.”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 4 ust. 2.
Pyt. nr 3. Dotyczy projektu umowy
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy paragraf 4 ust 2 i ust 6) proponuję termin płatności 21 dni od
daty wystawienia faktury VAT oraz dodanie zapisu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 4 ust. 2. Zamawiający dokonuje
modyfikacji wzoru treści umowy w § 4 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „Numer rachunku bankowego
Wykonawcy, który będzie służył do rozliczeń pomiędzy stronami umowy to numer rachunku bankowego
Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT.
W związku z modyfikacją wzoru treści umowy w § 4 ust. 8, Zamawiający dokonuje również modyfikacji wzoru
treści umowy poprzez usunięcie ustępu 2 w § 8.
Pyt. nr 4. Dotyczy projektu umowy
Czy istnieje możliwość dodania zapisu ( wzór umowy § 4) - że zakupione paliwo przez Zamawiającego na stacji
paliw Wykonawcy będzie dokonywane bezgotówkowo na podstawie kart paliwowych. Pracownik Zamawiającego
dokonujący zakupu paliwa na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN
przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z
terminala), a drugi egzemplarz dowodu wydania zostaje na stacji paliw Wykonawcy. Dowód wydania (wydruk z
terminala) zawierał będzie m.in. następujące dane: datę zakupu paliwa, rodzaj i ilość paliwa, wartość paliwa, numer
rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, adres stacji paliw. Dodatkowo informuję, iż dowody wydania
(wydruki z terminala) nie są podpisywane przez kierowców Zamawiającego ani przez pracowników stacji paliw
Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 4.
Pyt. nr 5. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu (wzór umowy § 2 ust 15,16 i 17) proponuję następujący
zapis „W przypadku podejrzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa, od obowiązujących norm,
obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać
uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy
termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku uznania
reklamacji Wykonawca pokrywa wartość poniesionej szkody do wysokości udokumentowanej odpowiednimi
rachunkami (np. za naprawę). Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania
na drodze sądowej”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w § 2 nie ma ust 15,16 i 17. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru
treści umowy w § 4 ust 15, 16, 17.
Pyt. nr 6. Dotyczy projektu umowy
Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu ( wzór umowy § 6) –ponieważ Wykonawca sam realizuje przedmiot
umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 6.
Pyt. nr 7. Dotyczy projektu umowy
Czy istnieje możliwość usunięcia zapisu ( wzór umowy § 7 ust 1 lit b) – ponieważ nie ma zastosowania u
Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 7 ust 1 lit b.
Pyt. nr 8. Dotyczy projektu umowy
Czy istnieje możliwość zmiany zapisu ( wzór umowy § 7 ust 6) proponuję zmienić odsetki na ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 7 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „W razie nie
uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych”.

Pyt. nr 9. Dotyczy projektu umowy
Czy istnieje możliwość zaakceptowania taryfikatora za karty paliwowe:
* 10 zł netto za kartę nową
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający, nie akceptuje taryfikatora za karty paliwowe.
Pyt. nr 10. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych
Warunków Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy (wzór umowy par 11 ust 5) proponuję zapisać, że w zakresie
nieuregulowanym w umowie stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart
Wykonawcy pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków
Sprzedaży i Używania Kart Wykonawcy pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy,
warunkami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w § 11 ust. 5
Pyt. nr 11. Dotyczy projektu umowy
Jakich danych swoich pracowników Zamawiający będzie przekazywał do Wykonawcy? Jeśli danych Służbowych
to Wykonawca proponuje wprowadzenie do wzoru umowy w § 10 poniższych zapisów dotyczących ochrony danych
osobowych, zamiast zapisów § 10 i zapisów dotyczących powierzenia danych. Wykonawca proponuje odstąpienie od
załącznika nr 1 do umowy tj podpisania porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych – proponuję
usuniecie całego załącznika nr 1
Proponuję brzmienie § 10 wzoru umowy
Ochrona danych osobowych
1. Każda
ze
stron
Umowy
oświadcza,
iż
jest
Administratorem
danych
osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników, współpracowników oraz
pracowników drugiej Strony, wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osób
uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe
są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer
służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych) jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem
Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.
4. W przypadku wystąpienia konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją
Umowy, Strony zobowiązują się do podpisania stosownego aneksu regulującego kwestie powierzenia danych
osobowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź Zamawiającego:
O danych swoich Pracowników, które Zamawiający będzie przekazywał do Wykonawcy informuje SIWZ, projekt
Umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (zał. nr 1 do
Umowy).

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wzoru treści umowy w § 10. Zamawiający nie wyraża zgody na
odstąpienie od załącznika nr 1 do Umowy t.j. Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych poprzez
usunięcie całego załącznika nr 1 do Umowy t.j. Porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Z poważaniem

