
Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach

znak: WAG-II.261.24.2020

WAG-II. W. ?: 5 MPa.2020
Katowice, dnia Jf?.. kwietnia 2020 r.

WYKONAWCY

dotyczy: Ochrona obiektdw Slgskiego OW NFZ (zamdwienie nr 3/us/2020)

W zai^czeniu przekazuj? tresc pytaii jednego z Wykonawcow, jakie wpfyn^fy do Zamawiaj^cego
w dniu 29.04.2020 r. w zwi^u z SIWZ oraz w oparciu o pkt VII ppkt 7 SIWZ udzielani stosownych
odpowiedzi (wyjasnieri).

Pvtania Wvkonawcv

„W zwi^zku 2 zamiarem ubiegania si? o w/w zamowienie, prosz? o wyjasnienie rozbieznosci mi?dzy
zapisami zawartymi w formularzu opisu przedmiotu zamowienia umieszczonymi w pkt. 10 (tekst w ramce)
dotyczqcymi kwoty przeznaczanej przez Zamawiaj^cego na zakup i dostaw? materialow eksploatacyjnych,
ktora zostala ustalona na poziomie 12.300,00 zt brutto oraz zapisami zawartymi w formularzu kalkulacji
cenowej w pkt. IV.C., w ktoiym Zamawiaj^cy okreslil kwot? przeznaczon^ na zakup materialow
eksploatacyjnych na poziomie 10.000,00 zl brutto. Rowniez w § 11 wzoru umowy w pkt. 2a, Zamawiaj^cy
wskazuje limit wydatkow na materialy eksploatacyjne w kwocie 10.000,00 zl. Ktora ze wskazanych kwot
jest prawidlowa?

Zamawiajqcy zamiescil w dokumentacji przetargowej dwa wzory oswiadczenia o zobowi^zaniu do
zachowania w poufnosci. Jeden z nich stanowi zal^cznik do umowy o zachowaniu w poufnosci, ktora jest
zal. nr 5 do umowy o zamowienie, natomiast drugi jest zal^cznikiem do klauzuli informacyjnej dotyczqcej
przetwarzania danych osobowych. Tresc tego drugiego zal^cznika budzi naszq wqtpliwosc poniewaz
dotyczy rowniez zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych i nie odnosi si? w swoim
znaczeniu do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podpisanie przez pracownika ktoregokolwiek
ze wskazanych zobowi^zah naklada na niego ten sam zakres zobowi^zania.

Zwracamy si? z prosb^ o rezygnacj? z nakladania obowi^zku podpisywania przez pracownikow
obu oswiadczeh, ktorych tresc jest tozsama lub o wprowadzenie adekwatnej do zakresu zobowi^zania
pracownikow realizuj^cych zamowienie tresci. Wyst?pujemy z propozycja wpisania w zobowi^zaniu,
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ktore dotyczy danych osobowych tre^ci ^wiadcz^cej o: wyra:^eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych pracownika w zwi^ku z wykonywanym przez niego zakresem obowiqzkow w ramach
realizacji przedmiotowego zamowienia / zobowi^zania do zachowania w poufnosci danych osobowych,

do ktorych uzyska dost?p w zwi^zku z wykonywanym przez niego zakresem obowi^zkow w ramach
realizacji przedmiotowego zamowienia".

Odpowiedzi (wviasnienia)

Wyjasnia si^, iz kwot^ wlasciw^Jest kwota 10.000,00 zl brutto wskazana w formularzu kalkulacja cenowa.
Zamawiaj^cy ujednolica wi^c zapisy SIWZ w ten sposob, iz zdanie pierwsze w ramce w pkt 10 formularza
opis przedmiotu zamowienia (strona 4) otrzymuje brzmienie:
„Na koszty zwi^zane z zakupem i dostaw^ materialow eksploatacyjnych (np. akumulatory, baterie), a takze

cz^sci zamiennych niezb?dnych do wykonania czynnosci naprawy/konserwacji SSWiN i CCTV (pkt 9
i pkt 10), Jezeli wyst^pi^ takie potrzeby w trakcie realizacji umowy, Zamawiajqcy przeznacza
maksymalnie 10.000,00 zlotych brutto, ktore Wykonawca dolicza do ceny oferty.".

W zal^czeniu strona 4 formularza opis przedmiotu zamdwienia oznaczona PO ZMIANIE, ktor^ nale^

zal^czyc do oferty jako wlasciw^.

UWAGA! W przypadku niedokonania przez Wykonawc^ zmiany ww. strony formularza opis przedmiotu

zamowienia w ofercie, Zamawiajqcy b?dzie bral pod uwag? tresc oferty Wykonawcy zawart^
w formularzu kalkulacja cenowa (pkt IV.C ppkt 3) oraz formularz oferty (pkt 6 - akceptacja wzoru

umowy, w tym §11 ust.2a).

Jednoczesnie w §8 ust. 4 zd. czwarte oraz w §11 ust. 2a wzoru umowy zd. trzecie oznaczenie „Diva/Sense"

zmienia si? na „VDG/Sense", zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamowienia.

Odnosz^c si? do drugiej cz?sci pytania, pragn? wyjasnic, iz zarowno koniecznosc podpisania umowy
0 poufnosci wraz z oswiadczeniem o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci, jak i klauzuli informacyjnej

RODO wraz ze stosownym oswiadczeniem, stanowi element wewn?trznej polityki bezpieczehstwa

obowi^zuj^cej w Narodowym Funduszu Zdrowia. Brak zatem mozliwosci dokonywania modyfikacji
w tym zakresie.

Udzielone przez Zamawiaj^cego odpowiedzi (wyjasnienia), w tym wprowadzone zmiany, stanowi^ cz?sc
SIWZ. W zwi^zku z tym, ze wprowadzone zmiany stanowi^ jedynie ujednolicenie zapisow SIWZ,
nie zachodzi potrzeba przedhizania terminu skladania ofert.
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