
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA DOTYCZACE PRZETARGU NA: 

 „Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno- Szpitalnego 
Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51”. 

PYTANIE: 

Prosimy o  podanie numeru seryjnego urządzenia UTM Fortigate 100e. 

ODPOWIEDŹ:  : Nr seryjny: FG100ETK18011043 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w układ portów USB: 

Przód 2x USB 2.0 

Tył 2x USB 3.0 

W środku 1x USB 3.0 

ODPOWIEDŹ : Tak. 

PYTANIE: 

Dotyczy Pakietu I pkt II – serwer z oprogramowaniem: 

a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu o parametrach min. 3xUSB 3.0 ( w 
tym jeden wewnętrzny ) 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak. 

b. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kontrolera BOSS Card +2x M.2 240G zamiast 
zainstalowanych 2 dysków typu SSD 2,5 min 240 GB  

ODPOWIEDŹ : Tak. 

PYTANIE: 

Dotyczy Pakietu I pkt VI – Oprogramowanie 

Prosimy o wskazanie dla jakiej ilości rdzeni mają zostać zaoferowane licencje MS Windows 2019 
Standard. 

ODPOWIEDŹ: Wykonawca w ramach Pakietu I dostarcza zarówno serwery jak i oprogramowanie. 
Dostarczane oprogramowanie powinno odpowiadać ilości rdzeni dostarczanych serwerów. 

PYTANIE: 

Dotyczy Pakietu II pkt X – Komputery mini PC 



a. W związku z barkiem na rynku nowych komputerów o wymaganej specyfikacji prosimy o 
wyrażenie zgody na zaoferowanie używanego , w pełni sprawnego sprzętu zgodnego z 
warunkami Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający w prowadzonym postepowaniu określił warunki techniczne i okresy 
gwarancyjne jakie ma spełniać oferowany sprzęt, jednak nie zakreślił wymogu że sprzęt ma być 
nieużywany.  

b. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu z systemem operacyjnym Windows 7 
Profesional? 

ODPOWIEDŹ: Nie. 

PYTANIE: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia 

a. Pakiet 2 pkt XI monitory 23 sztuki 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez złącza DVI, za to z dwoma złączami HDMI?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie pod warunkiem dostarczenia przejściówki 
HDMI-DVI 

b. Pakiet 2 pkt XI monitory 2 sztuki 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez złącza DVI? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie pod warunkiem obecności HDMI i dostarczenia 
przejściówki HDMI-DVI 

c. Dotyczy V switch 2 sztuki. 

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało 4 porty 40Ge SFP+. 

Wedle wiedzy Wykonawcy porty 40Ge definiowane są przez QSFP+ a nie SFP+ . Prosimy 

o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w porty 40Ge QSFP+. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 

d. Dotyczy V switch 2 sztuki. 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające 48 portów 
10/100/1000Base-T RJ45 PoE+ (740W),  4 porty  1/10GBase-X SFP+ oraz  2x porty QSFP+ pod stack. 

W opinii Wykonawcy, takie rozwiązanie jest uzasadnione ekonomicznie, gdyż zgodnie  

z SIWZ Zamawiający nie przewiduje wykorzystania 2 portów QSFP. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 

 



PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WZORU UMOWY: 

PYTANIE DOT. §2 UST. 4 W ZW. Z UST. 5 UMOWY: 

Czy Zamawiający potwierdza, iż czas trwania procedury odbiorowej nie zostanie wliczony 

do terminu realizacji umowy, tj. innymi słowy, że za dzień dostawy zostanie uznany dzień, 

w którym Wykonawca dostarczył kompletny sprzęt i zgłosił gotowość do odbioru, a protokół 

odbioru (niezależnie od terminu, w którym zostanie podpisany) będzie miał jedynie znacznie 

potwierdzające tę okoliczność? 

Zwracamy przy tym uwagę iż przyjęcie innej interpretacji niż powyższa spowoduje znaczny 

wzrost ryzyka nieterminowej realizacji umowy ponieważ – z jednej strony – Wykonawca 

będzie zobowiązany dostarczyć sprzęt na tyle wcześniej, by wykluczyć ryzyko 

przedłużających się czynności odbiorowych, a – z drugiej – opóźnienie może zostać 

spowodowane li tylko działaniami Zamawiającego, np. podczas dokonywania czynności 

wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z §2 ust. 4 i 5 projektu Umowy: 

4.Wydanie dostarczonych urządzeń/wyrobów musi być poprzedzone badaniem technicznym, które 
przeprowadzą przedstawiciele Stron. Miejscem przeprowadzenia badania jest miejsce wskazane 
przez Zamawiającego. 

5.Dokumentem potwierdzającym dostarczenie urządzeń/wyrobów jest protokół odbioru podpisany 
przez Wykonawcę oraz przez osobę koordynującą wskazaną w paragrafie § 6 ust. 2. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na umówione miejsce w terminie 
wynikającym z Umowy. Za dzień dostawy zostanie uznany dzień, w którym Wykonawca dostarczył 
kompletny sprzęt i zgłosił gotowość do odbioru. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem o planowanej dostawie przedmiotu umowy. Czas ten 
został zastrzeżony dla Zamawiającego celem właściwego przygotowania czynności odbiorowych 
(m.in. badanie techniczne sprzętu). Czynności odbiorowe nie powinny trwać dłużej, jak jeden dzień. 
Jeżeli czynności odbiorowe podejmowane przez Zamawiającego będą trwały dłużej, wówczas 
Wykonawca nie zostanie obciążony z tego tytułu konsekwencjami. Dotyczy to jedynie sytuacji, w 
której opóźnienie zostanie spowodowane tylko działaniami Zamawiającego, np. podczas 
dokonywania czynności wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

 



PYTANIE DOT. §6 UST. 2 UMOWY: 

Czy Zamawiający dopuści dopisanie do umowy postanowienia, z którego będzie wynikać 

w jaki sposób Wykonawca spełni swój obowiązek informacyjny (art. 14 RODO) względem 

osób wymienionych w umowie, o następującej treści: 

„Wykonawca oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 13/14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (DZ.Urz.UE.L.nr 119) 

znajdują się na stronie internetowej …………………….. Zamawiający jest zobowiązany do 

przekazania ww. informacji każdej z osób wskazanych w niniejszej umowie, której dane 

osobowe Wykonawca będzie przetwarzać jako ich administrator.”? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Na wstępie wskazać należy, iż pytanie w rzeczywistości dotyczy § 12 Umowy. 

Zamawiający dopuści dopisanie do umowy postanowienie, z którego będzie wynikać w jaki sposób 
Wykonawca spełni swój obowiązek informacyjny (art. 14 RODO) względem osób wymienionych w 
umowie, o następującej, zmodyfikowanej w stosunku do zaproponowanego brzmienia, treści: 

„Wykonawca oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 13/14 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (DZ.Urz.UE.L.nr 119) znajdują się na stronie internetowej 
…………………….. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania ww. informacji każdej z osób 
wskazanych w niniejszej umowie, której dane osobowe przekazał Wykonawcy, a której to dane 
osobowe Wykonawca będzie przetwarzać jako ich administrator.” 

 

PYTANIE DOT. §7 UST. 1 UMOWY: 

Zgodnie z tym postanowieniem, Zamawiający jest uprawniony do zadecydowania 

o sposobie naprawy – tj. czy urządzenie/wyrób powinno zostać wymienione na nowe. 

Biorąc pod uwagę, iż wymiana sprzętu na nowy znacznie zwiększa koszt realizacji umowy, 

co znajdzie bezpośrednie przełożenie na cenę w ofercie, zwracamy się z wnioskiem 

o zmianę brzmienia ostatniego zdania przedmiotowego paragrafu na następujące: 



„Co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń/wyrobów, 

Wykonawca niezwłocznie je usunie lub dostarczy nowe – wedle swojego wyboru, 

z zastrzeżeniem, iż w razie powtarzających się wad fizycznych tego samego urządzenia 

lub wyrobu (tj. co najmniej trzykrotnych), Zamawiający jest uprawniony do wyboru sposobu 

usunięcia wady na zasadach określonych w ust. 7.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia ostatniego zdania §7 ust. 1 na następujące, 
zmodyfikowane w stosunku do tego przedstawionego w pytaniu: 

„Powyższe oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń/wyrobów, 
Wykonawca niezwłocznie je usunie lub dostarczy nowe – wedle swojego wyboru, z zastrzeżeniem, iż 
w razie powtarzających się wad fizycznych tego samego urządzenia/wyrobu (tj. co najmniej 
dwukrotnych), Zamawiający uprawniony jest do żądania natychmiastowej jego wymiany na nowe.” 

 

PYTANIE DOT. §7 UST. 3 UMOWY: 

Czy Zamawiający potwierdza, iż dostarczenie sprzętu zastępczego wstrzymuje termin 

naprawy? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, o ile dostarczenie sprzętu zastępczego nie będzie stwarzało dla Zamawiającego problemów lub 
uciążliwości. Wykonawca nie może przeciągać terminu usunięcia wady, usterki lub awarii ponad 
uzasadniony okolicznościami termin, zasłaniając się dostarczeniem sprzętu zastępczego. 
Wstrzymanie terminu naprawy na podstawie §7 ust. 3 Umowy nie ma wpływu na zapis, który został 
ujęty w §7 ust. 6 Umowy (Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego 
o czas trwania naprawy). Następuje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas usunięcia wady, 
usterki lub awarii, bez względu na to, czy został dostarczony sprzęt zastępczy. 

 

PYTANIE DOT. §7 UST. 6 UMOWY: 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia niniejszego paragrafu w ten sposób, by nie 

obejmował on dostarczonej przez Wykonawcę macierzy dyskowe, ponieważ zgodnie 

z przyjętym na rynko rozwiązaniem producenci tych urządzeń wyłączają zastosowanie art. 

581 k.c. W konsekwencji Wykonawca zobowiązany byłby ponieść dodatkowe koszty 

przedłużenia gwarancji, co znalazłoby bezpośrednie przełożenie na cenę zaoferowaną 



w ofercie. 

W konsekwencji zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia postanowienia na 

następujące: 

„Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas 

trwania naprawy, z zastrzeżeniem, iż do urządzeń wskazanych w §1 ust. 1 lit. b Umowy nie 

znajduje zastosowanie art. 581 k.c., a gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 

wskazany w §7 ust. 1 Umowy”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia niniejszego paragrafu. 

 

PYTANIE DOT. §7 UST. 8 UMOWY: 

Czy Zamawiający potwierdza, iż postanowienie odnosi się do przeglądów wymaganych 

przez producenta sprzętu i w przypadku, gdy producent nie wymaga przeglądów 

corocznych, Wykonawca nie będzie zobowiązany do ich przeprowadzania? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie coroczne przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy bez 
względu na to, czy producent wymaga przeglądów corocznych. 

 

PYTANIE DOT. §8 UMOWY: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia zgodnie z którym 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych oraz odpowiedzialność 

odszkodowawcza na zasadach zostanie ograniczona do z góry przyjętego limitu, np. 

odpowiednio 50% i 50% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1. Umowy, poprzez 

postanowienie o następującej treści: 

„Strony ustalają limit kar umownych, które może naliczyć Zamawiający w wysokości 50% 

wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1. Umowy, a także limit odpowiedzialności 

odszkodowawczej Wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1. 

Umowy.”? 



Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na znacznie ograniczenie ryzyka związanego z 

realizacją przedmiotu umowy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do §8 Umowy następującego postanowienia: 

„Strony ustalają limit kar umownych, które może naliczyć Zamawiający w wysokości 50% 

wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1. Umowy.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej. 

 

PYTANIE DOT. §8 UST. 2 UMOWY: 

Czy Zamawiający potwierdza, iż naliczy i wyegzekwuje kary umowne za zdarzenia 

wymienione w umowie tylko wówczas, gdy Wykonawca będzie ponosił winę za ich 

powstanie? Tj. innymi słowy, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie 

na zasadzie ryzyka? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż naliczy i wyegzekwuje kary umowne w oparciu o postanowienia umowne, 
które regulują kwestie zasad odpowiedzialności Wykonawcy. Należy wskazać, np.: kara za 
przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy naliczona będzie bez względu na 
przyczynę, natomiast kara za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – jeżeli odpowiedzialność będzie leżała po stronie Wykonawcy. 

 

PYTANIE DOT. §12 UST. 7 UMOWY: 

Zwracamy uwagę, iż przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych, których 

administratorem jest Zamawiający wiąże się z wysokim ryzykiem w świetle sankcji 

przewidzianych w RODO oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych na podstawie 

art. 82 RODO (spotęgowane brakiem jednolitego stanowiska orzeczniczego i przedstawicieli doktryny 
w zakresie charakteru tej odpowiedzialności). W konsekwencji 

ryzyko wiążące się z tymi czynnościami znacznie przekracza korzyści z realizacji umowy 



i zmusza Wykonawców do podniesienia cen za realizację jej przedmiotu. 

Mając to na uwadze, zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §12 ust. 7 na 

następujące: 

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec 

Zamawiającego, za szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystania danych 

osobowych, z zastrzeżeniem, iż jest ona ograniczona do szkód rzeczywistych oraz 

równowartości wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 Umowy”. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §12 ust. 7 na następujące, zmodyfikowane w 
stosunku do tego przedstawionego w pytaniu: 

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za 
szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż jest ona 
ograniczona do szkód rzeczywistych.”. 

 

PYTANIE DOT. §13 UMOWY: 

Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieopisanym w SIWZ lub umowie 

wystarczające jest dostarczenie licencji na standardowych warunkach producenta 

oprogramowania? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

Informacja dot. zmiany postanowień projektu Umowy – Załącznik nr 8 - z inicjatywy 
Zamawiającego: 

 

Zamawiający informuje, że zmienia treść zapisu § 8 ust. 2 pkt a, który otrzymuje nową, następującą 
treść: 

„2.Zamawiający ma prawo naliczyć i zażądać zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w 
następujących przypadkach: 



a)przekroczenia umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy następny dzień opóźnienia, po 
terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1.” 

Zmiana podyktowana jest tym, że termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został wskazany 
w § 3 ust. 1, a nie w § 2 ust. 1.” 

 


