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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługa nadzoru autorskiego i serwisu zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego dla   
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (sprawa DZP.341.10.2018) 
 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 z późń. 

zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami 
dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Pytanie Odpowiedź 

1. Dotyczy terminu składania ofert: 
Pyt. 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki faktyczny termin 
składania ofert Zamawiający miał na myśli, ponieważ istnieje 
rozbieżność pomiędzy terminem składania ofert określonym  
w ogłoszeniu (16.02.2018r.) i SIWZ (19.02.2018r)? 

1. Zamawiający modyfikuje ogłoszenie 
o zamówieniu nr 515375-N-2018 z dnia 
08.02.2018 roku. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zostało zamieszczone na 
stronie internetowej szpitala. 

2. Dotyczy wzoru Umowy: 
Pyt. 2 Zwracamy się z prośbą, czy Zamawiający rozważy 
uwględnienie we wzorze umowy z związku z zbliżającymi się 
zmianami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, 
dodanie poniższego ustępu do Załącznika nr 6 do Umowy? 
 
Wykonawca zapewnia, że od dnia 25 maja 2018 roku tj. stosowania 
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 (zwanego dalej „RODO”), będzie przetwarzać 
powierzone niniejszą umową dane osobowe zgodnie z RODO.  
Niemniej w przypadku stwierdzenia przez Strony konieczności 
wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, Strony wspólnie 
uzgodnią środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych, na potrzebę realizacji niniejszej umowy danych 
osobowych przewidziane przepisami RODO. W przypadku zmiany 
ustawodawstwa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych, 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej związanego z wejściem w życie 
RODO a mającego znaczący wpływ na zapisy niniejszego artykułu, 
Strony zobowiązują się uzgodnić środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie ze 

2. Tak. Zamawiający wyraża zgodę i 
modyfikuję Załącznik nr 6 do umowy. 
Zmodyfikowany Załącznik nr 6 został 
zamieszczony na stronie internetowej 
szpitala (zmiany zaznaczone kolorem 
czerownym). 
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znowelizowanymi przepisami powszechnie obowiązującymi. 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
I - Załącznik nr 6 do umowy – UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH; 
II - Punkt X. 2.2.10 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 
„2.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Juliana Aleksansdrowicza 5, 26-617 Radom 

 „Usługa nadzoru autorskiego i serwisu zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego  
 nr sprawy: DZP.341.10.2018”  

NIE OTWIERAĆ  przed dniem 20.02.2018 o godz. 1030  
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.” 

3. Punkt XI. 1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 60 do 
dnia 20.02.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. „ 
4. Punkt XI. 4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 20.02.2018 r., o godzinie 1030.” 

 
 
  
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Z poważaniem, 
 

 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Konrad Sputowski 

Numer telefonu: 
48 361 34 90 


