
1 

 

 

 
OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 12/PN/2020 

 
 

 

Z dnia: 25-08-2020 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  
www.szpitaletczewskiesa.pl 

 

Pytania 1   

SIWZ, Rozdział VII. 1.3.1 b 

1. Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia 

w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów 

technicznych określonych Załączniku nr 3 do siwz, a nie np. wymogów odnoszących się 

np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też 

wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.? 

 

2. Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące 

przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane 

w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym 

punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z 

powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia 

parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. 

oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia 

oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta 

potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w 

katalogach firmowych. 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

3. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 4 

Czy Zamawiający będzie promował rozwiązanie, w którym cały sprzęt jest zbudowany z 

podzespołów jednego producenta. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które składane są 

z elementów różnych producentów – co wiąże się z wieloma kompromisami dotyczącymi 

jakości obrazu i dawki promieniowania. 

W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszych technologii proponujemy wprowadzenie 

oceny technicznej: 
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Najważniejsze podzespoły minimum: detektor 

generator, statyw pochodzą od tego samego 

producenta 

Tak, podać. Dokument na wezwanie, 

Lampa, detektor, generator, statyw pochodzą od tego 

samego producenta - 5 pkt. 

 Pozostałe – 0 pkt. 

 

4. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 10 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż rodzaj i liczba materiałów, z których zbudowana jest 

anoda ma kluczowe znaczenie dla jakości obrazu i poziomu dawki. W badaniu 

mammograficznym obrazujemy zarówno struktury tłuszczowe, jak i gruczołowe – dlatego 

istotne jest zastosowanie odpowiedniego spektrum energetycznego promieniowania 

rentgenowskiego, w zależności od badanej struktury. 

Najbardziej zaawansowane technologicznie mammografy posiadają anody zbudowane z dwóch 

materiałów – zapewniających obrazowanie zarówno struktur tłuszczowych, jak i gruczołowych 

-  z niskim poziomem dawki. Ocena techniczna powinna więc być przyznawana w sposób 

odwrotny.  

W celu pozyskania przez Zamawiającego najnowocześniejszych technologii wnioskujemy o 

modyfikację i wprowadzenie oceny technicznej w niniejszym punkcie: 

 
Materiał anody: wolfram lub molibden-rod Tak, Podać 

 
Wolfram – 0 pkt. 

Molibden-rod – 5 pkt. 

 

5. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 13 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż wartość pojemności cieplnej anody jest bardzo istotnym 

parametrem podczas pracy klinicznej – im większa wartość pojemności tym więcej badań 

można wykonać bez niebezpieczeństwa związanego z przegrzaniem anody. Jest to istotne 

zwłaszcza przy prowadzeniu programu przesiewowego.  

W związku z powyższym wnioskujemy do Zamawiającego o wprowadzenie modyfikacji: 

 
Pojemność cieplna anody min 300 kHU 

 

TAK, podać  

 

Największa wartość pojemności 
cieplnej – 7 pkt 

Pozostałe wartości – 0 pkt 

 

 

6. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym prędkość chłodzenia 

anody wynosi 40 kHU/min? Wartość parametru odbiega nieznacznie od wymaganego i wynika 

z unikalnej konstrukcji lampy RTG, posiadającej anodę o najwyższej pojemności cieplnej w 

mammografii na rynku. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.  

 

7. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 15 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż produkowana przez nas nowoczesna lampa RTG, ze 

względu na unikalną konstrukcję, nie posiada kołpaka - który pozwoliłby na oszacowanie 

wymaganego parametru pojemności cieplnej zespołu lampy i kołpaka. W oferowanej lampie 
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RTG, dedykowanej do mammografii, ciepło odprowadzane jest poprzez powietrze, co jest 

najbardziej efektywnym rozwiązaniem przy energiach promieniowania stosowanych w 

badaniach mammograficznych. Takie rozwiązanie ma więc nieograniczoną pojemność 

cieplną lampy.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego rozwiązania? 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

8. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 33 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu wyposażonego w 3 stopniowy 

automatyczny system kompresji, zapewniający optymalny i komfortowy sposób kompresji? 

Docisk dostosowuje prędkość kompresji w zależności od budowy anatomicznej piersi i 

niezbędnej siły kompresji – aż do uzyskania wymaganej przez technika lub maksymalnej siły 

ucisku. Takie rozwiązanie zapewni Zamawiającemu analogiczne rozwiązanie do wymaganego. 

 

9. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 35 

Zwracamy uwagę Zamawiającego na oczywistą omyłkę pisarską – podczas badania 

mammograficznego technik powinien mieć zarówno funkcjonalność automatycznej kolimacji, 

jak i możliwość ręcznej korekty pola obrazowania. Najbardziej zaawansowane systemy 

mammograficzne zapewniają obie funkcjonalności, zapewniając pełne możliwości do badań 

przesiewowych oraz diagnostycznych. W celu pozyskania najnowocześniejszych rozwiązań 

wnioskujemy o modyfikację niniejszego punktu: 

 
Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna 

Tak, podać 

 

10. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 38 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację punktu związanego ze sposobem 

konwersji promieniowania na sygnał elektryczny. Konwersja bezpośrednia to jeden ze 

sposobów uzyskiwania obrazu – istotna jest natomiast jakość obrazu. 

Oferowany przez nas mammograf wyposażony jest w detektor w technologii konwersji 

pośredniej promieniowania, która w żaden sposób nie ustępuje konwersji bezpośredniej - 

ponieważ zamiana światła w sygnał elektryczny jest procesem bardzo efektywnym i generuje 

minimalne szumy. W porównaniu do detektora selenowego (o konwersji bezpośredniej) 

unikamy konieczności przykładania wysokiego napięcia rzędu kilku [kV] – w celu propagacji 

sygnału w warstwie Selenu. Jest to główna przyczyna znacznie krótszej żywotności detektorów 

selenowych.  

Proponujemy modyfikację niniejszego punktu i usunięcie oceny technicznej: 

 
Metoda konwersji promieniowania X na sygnał 

elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) 
lub pośrednia (z warstwą scyntylacyjną) 

Tak, podać 

 
Bez punktacji 

 

11. Dotyczy załącznika nr 3, Detektor 

Zwracamy uwagę Zamawiającego na bardzo istotny parametr detektora jakim jest jego grubość 

od strony klatki piersiowej. Ma ona krytyczne znaczenie w procesie pozycjonowania piersi – 

im cieńszy detektor tym większą powierzchnię piersi od strony klatki piersiowej możemy 

umieścić w obrazie. W związku z powyższym korzystne dla Zamawiającego jest premiowanie 

jak najmniejszej grubości. Proponujemy wprowadzenie parametru i punktacji: 
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12. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 45 

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie, w którym kratka usuwana jest przez 

technika poprzez zmotoryzowany mechanizm przed montażem zestawu do powiększeń? Takie 

rozwiązanie zapewnia równoważną funkcjonalność i zapewni analogiczną ergonomię 

użytkowania. 

 

13. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 49 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż odległość powierzchni stolika od podłogi dla najniższej 

pozycji głowicy ma kluczowe znaczenie przy obrazowaniu pacjentek na wózkach 

inwalidzkich. System mammograficzny powinien umożliwiać obrazowanie niezależnie od 

wzrostu lub stanu zdrowia, dlatego proponujemy modyfikację oceny dla tego istotnego 

parametru – w celu premiowania systemów które mają możliwość uzyskania najniższej 

wysokości detektora do badań: 

 

Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do 

górnej powierzchni stolika mammograficznego) 
min. 70 - 140 cm 

Tak, podać, 

Najmniejsza wartość odległości górnej 

powierzchni stolika od podłogi dla dolnej 

pozycji głowicy -7 pkt.,  

Wartość graniczna – 0 pkt 
Pozostałe proporcjonalnie  

 

14. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 55 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym sterowanie ruchem 

płytki dociskowej góra/dół realizowane jest poprzez ręczne pokrętła oraz dwa zestawy 

przycisków nożnych, ruch głowicy góra/dół realizowany jest natomiast przy pomocy 

przycisków ręcznych i dwóch zestawów przycisków nożnych? Taki sposób sterowania daje 

analogiczną funkcjonalność do wymaganej w niniejszym punkcie. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.  

 

15. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 60 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż możliwość uzyskiwania różnych stopni powiększenia 

geometrycznego ma istotne znaczenie podczas wykonywania zdjęć celowanych. Obecnym 

standardem są powiększenia 1.5 i 1.8 – dzięki zastosowaniu dwóch współczynników możliwe 

jest dobranie odpowiedniego powiększenia i pola obrazowania wymaganego w zależności o 

przypadku klinicznego. Współczynnik 1.5 zapewnia bowiem mniejsze powiększenie przy 

większym polu obrazowania, współczynnik 1.8 – większe powiększenie przy mniejszym polu 

obrazowania – co wynika z geometrii wiązki promieniowania. 

Proponujemy modyfikację niniejszego punktu: 

 
Zestaw do zdjęć powiększonych (minimum stolik, 

dedykowana płytka) o współczynniku powiększenia co 

najmniej. 1,5x, podać współczynnik powiększenia 

Tak, podać   

dwa współczynniki 

powiększenia – 2 pkt 

jeden współczynnik – 0 pkt 

 

Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna  w 
celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów  

Podać [mm] 

Najmniejsza grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej   – 
7 pkt;  

Pozostałe  - 0 pkt 
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16. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 107 

Sprzęt medyczny będący przedmiotem postępowania to bardzo skomplikowana 

technologicznie aparatura, w której usterkom może ulec bardzo wiele 

elementów/podzespołów. Postanowienia punktu 107 dają możliwość żądania wymiany 

sprzętu po 3 usterkach – niezależnie od ich stopnia skomplikowania czy faktycznego 

wpływu na użytkowanie urządzenia. W takich wypadkach, wystąpienie z żądaniem 

wymiany sprzętu może się okazać nieuzasadnione i stanowi dodatkowy, nadmierny koszt 

po stronie Wykonawcy. W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie punktu 107. 

 

17. Dotyczy załącznika nr 3, pkt 110 

 

a) Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę 

wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem 

sieci komputerowej? Dedykowani specjaliści wykonujący zdalny serwis są często 

w stanie naprawić aparat bez konieczności przyjazdu inżyniera lub dokładnie 

określić jakie części są niezbędne do naprawy i od razu je zamówić, aby inżynier, 

który przyjedzie do aparatu mógł wykonać naprawę podczas tej jednej wizyty. 

b) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze 

internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym 

adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym 

zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 

c) W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem 

urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na 

uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego 

Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps 

(Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN 

typu IPsec? 

d) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na 

uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego 

Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę? 

 

Dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

18. Par. 1 ust. 11, ust. 22 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją 

niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje 

się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym 

gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla 

Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca 

proponuje modyfikację zdania drugiego w § 1 ust. 4 i ust. 22 i wskazanie, że 

uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 

zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia 

gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie 

Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a 

wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na 

dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji 
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uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego 

przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej 

ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które 

stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego 

nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. 

Proponujemy więc następujące brzmienie zdania drugiego w § 1 ust. 4 i ust. 22: 

„4. (...) Wykonawca jednocześnie udziela Zamawiającemu rękojmi na dostarczony 

Wyrób, na okres równy okresowi gwarancji, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od 

umowy na podstawie rękojmi.” 

„22. (...) Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy ustawy 

– Kodeks cywilny, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy na podstawie 

rękojmi.” 

 

19. Par. 1 ust. 17 Opisane w par. 1 ust. 17 uprawnienie przysługuje Zamawiającemu 

niezależnie od tego, o ile termin dostarczenia został przekroczony przez Wykonawcę i 

niezależnie od okoliczności przekroczenia tego terminu (nawet niezawinionych). Takie 

rozwiązanie wydaje się niesprawiedliwe w przypadku, gdy przekroczenie terminu 

spowodowane było okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Wykonawcy lub też 

termin ten jest na tyle krótki (np. 1-2 dni), że nie uzasadnia tak daleko idącego 

uprawnienia. W związku z tym, prosimy o zmianę tego postanowienia w taki sposób, że 

odmowa będzie możliwa w przypadku zawinionego przekroczenia terminu dostawy 

(zwłoka) oraz w przypadku jego przekroczenia o 14 dni roboczych i nadanie par. 1 ust. 

17 następującego brzmienia: 

 

17. Zamawiający może także odmówić przyjęcia dostarczonego przez Wykonawcę 

Wyrobu, w przypadku jego dostarczenia przez Wykonawcę z opóźnieniem, tj.: po 

terminie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, gdy opóźnienie jest 

spowodowane wyłączeni przyczynami zawinionymi przez Wykonawcę oraz przekracza 

14 dni roboczych. W takim wypadku Zamawiający ma prawo uznać, iż umowa nie 

została zrealizowana z winy Wykonawcy. 

 

20. Par. 3 (kary umowne)  
a) Ust. 1 lit. a) i b): Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową 

realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy 

zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca 

powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być 

następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym 

proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka” celem uniknięcia 

niejasności (w lit. a) Zamawiający posługuje się zamiennie opóźnieniem i zwłoką). 

Jednocześnie wskazujemy, że kara umowna jest rażąco wygórowana, odbiega od 

standardów rynkowych i w sposób nadmierny obciąża Wykonawcę względem jej 

odszkodowawczego charakteru. Prosimy zatem o jej obniżenie do 0,1% za każdy 

dzień zwłoki.  
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b) Ust. 1 lit. c: Przesłanka „nieuzasadnionego zerwania umowy” jako przesłanka o 

charakterze ocennym może prowadzić do nieporozumień i niejasności w przypadku 

naliczania kar umownych. Proponujemy zatem, aby kara naliczana była w przypadku 

odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez Wykonawcę 

zawinionych. Wskazujemy jednocześnie, iż kara 20% jest karą bardzo wysoką i 

odbiegającą od standardów rynkowych – prosimy o jej obniżenie do 10%. W związku 

z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 3 ust. 1 lit. c:  

„odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 

wysokości 10 % łącznej wartości brutto Wyrobów i Usługi wskazanych w § 2, ust. 

1.1. i 1.2., niniejszej umowy.” 

 

c) Ust. 2: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania 

kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące 

kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie 

Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym 

proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom 

właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, 

KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania drugiego do § 3 ust. 2 o następującym 

brzmieniu: 

„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 

na podstawie umowy wynosi 10% łącznej wartości brutto Wyrobów i Usługi 

wskazanych w § 2, ust. 1.1. i 1.2. niniejszej umowy”. 

 

Dotyczy prac adaptacyjnych: 

 

21. Prosimy o przekazanie rzutu pomieszczeń tj. Sterowni/ pokoju lekarza/ pomieszczenia 

RTG. 

22. Prosimy o określenie lokalizacji pomieszczenia pracowni mammografii, na której 

kondygnacji oraz bliskość do dróg komunikacyjnych ewentualnie dźwigu etc.  

23. Prosimy o informację, czy wymagany będzie transport pionowy urządzenia. Jeżeli tak, 

prosimy o wskazanie windy, której można użyć do transportu urządzenia i podanie jej 

udźwigu oraz wymiaru kabiny. Prośmy o informację, czy jest możliwy udział serwisu 

dźwigu w czasie realizacji transportu urządzenia wraz z podaniem warunków 

finansowych takiej współpracy.  

24. Prosimy o informację jaka długość transportu poziomego urządzenia będzie wymagana. 

Prosimy o przekazanie rzutów z oznaczeniem szerokości i wysokości dróg 

transportowych/ szczególnie przewężeń.  

25. Prosimy o informację czy niezbędne jest ponoszenie dodatkowych opłat w związku z 

postojem pojazdu transportowego na czas rozładunku?  

26. Jakie wykończenie posadzki jest istniejące na drogach komunikacyjnych. Czy 

Zamawiający wymaga rozłożenia osłon zabezpieczających okładzinę na czas transportu?  

27. Prosimy o potwierdzenie, że elementy konstrukcyjne pozwolą na posadowienie 
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urządzenia w pomieszczeniu przeznaczonym na to urządzenie oraz realizację prac 

transportowych.  

28. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli będzie wymagane wzmocnienie elementów 

konstrukcyjnych lub usunięcie kolizji istniejących urządzeń/ instalacji – prace te wykona 

Zamawiający.  

29. Czy Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac 

budowlanych? Jeżeli tak, prosimy o wyspecyfikowanie tych robót podając ich zakres i 

ilość.  

30. Czy Zamawiający wymaga by roboty montażowe urządzenia były wykonywane w 

określonych dniach i godzinach? Prosimy o określenie.  

31. Prosimy o informację czy pomieszczenie w którym ma być zainstalowane urządzenie 

będące przedmiotem przetargu obecnie jest pracownią RTG. Jeżeli tak, czy 

Zamawiający dokona we własnym zakresie demontażu istniejącego urządzenia?  

32. Czy Zamawiający posiada dokumentację istniejących osłon radiologicznych? Jeżeli tak 

prosimy o jej udostępnienie.  

33. Czy jeżeli projekt osłon będzie wymagał zmiany istniejących osłon radiologicznych i 

stolarki rtg, to prace te wykona Zamawiający we własnym zakresie?  

34. Czy jeżeli badania skuteczności osłon RTG wykażą ich nieskuteczność prosimy o 

potwierdzenie, że Zmawiający we własnym zakresie wykonana ich wymiany.  

35. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie uzyska zatwierdzenie 

projektu osłon w WSSE. 

36. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy jest dokonanie odbioru WSSE 

pracowni mammografu.  

37. Prosimy o podanie istniejącej infrastruktury, między innymi: istniejącego przewodu 

zasilającego (przekrój, typ), wielkości zabezpieczenia, infrastruktury IT dedykowanych 

do podłączenia urządzenia.  

38. Prosimy o informację, czy istnieją koryta kablowe umożlwiające ułożenie przewodów 

pomiędzy elementami urządzenia.  

W przypadku konieczności ich przebudowy/ rozbudowy powyższe wykona 

Zamawiający w tym również ewentualną wymianę lub naprawę wykończeń.  

39. Prosimy o potwierdzenie, że istniejący układ pomieszczeń jest odpowiedni i nie będzie 

wymagał przebudowy.  

40.  Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejących lamp  

sygnalizacyjnych (Promieniowanie RTG) oraz wyłączników bezpieczeństwa? Czy 

wymaga instalacji nowych w ramach zamówienia przez Wykonawcę?   

41.  Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca wentylacja pomieszczeń dedykowanych do 

montażu  urządzenia oraz pomieszczeń przyległych jest sprawna i wystarczająca. Jeżeli 

zajdzie potrzeba Zamawiający we własnym zakresie wykonana modernizację wentylacji/ 

klimatyzacji.  

42.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach umowy nie wymaga wykonania 

przez  Wykonawcę instalacji np. kontroli dostępu, domofonowej, instalacji IT, SSP, 

instalacji gazów medycznych, etc.  

43.  Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy pozostaje uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji pozwalających na montaż i użytkowanie urządzenia oraz 

uzgodnień.  
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44. Czy w ramach umowy Zmawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej poza projektem osłon stałych wymienionych w pozycji 97 

załącznik nr 3 do SIWZ?  Jeżeli tak prosimy o wyspecyfikowanie zawartości wymaganej 

dokumentacji.  

45. Czy Zamawiający zapewni trasy kablowe zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy/ 

Dostawcy Urządzeń pomiędzy elementami systemów w tym również pomiędzy 

pomieszczeniem  mammografii oraz sterownią/ pomieszczeniami technicznymi?  

46. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona identyfikację 

wizualną  (tabliczki informacyjne, naklejki, tablice ostrzegawcze itp.).  

47. Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń personelu przed uzyskaniem 

przez  Zmawiającego zezwolenia na uruchomienie pracowni mammografii.  

48. Prosimy o informację w jakiej odległości od sterowni urządzenia znajdują się punkty 

dostępu do  sieci IT (systemu PACS / RIS). 

49. Czy Zamawiający będzie dysponował wolnymi gniazdami Ethernet w serwerowni do 

wpięcia  wszystkich gniazd w nowo powstającej pracowni? 

50. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje odpowiednimi licencjami 

umożliwiającymi  podłączenie zamawianej aparatury medycznej do systemu PACS/RIS 

czy zakup licencji leży po  stronie Wykonawcy. 

51. Prosimy o wskazanie na planie/ rzucie pomieszczeń lokalizacje stacji lekarskich, w 

jakiej  odległości od adaptowanych pomieszczeń jest zlokalizowane pomieszczenie, w 

którym mają być zainstalowane stacje lekarskie. Czy w pomieszczeniu stacji lekarskich 

istnieją gniazda sieciowe LAN, poprosimy o podanie liczby ewentualnych istniejących 

gniazd sieciowych?  

52. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji BMS? Jeżeli tak to prosimy o 

podanie listy zmiennych, które mają być zintegrowane z tym systemem z zakresu 

dostawy Wykonawcy.  

53. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w 

sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu 

urządzeń w wymaganym terminie lub infrastruktura wymagana do uruchomienia 

urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.  

54. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki 

magazynowe do przechowywania urządzenia w przypadku, gdy pomieszczenia pracowni 

lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe w umówionym wcześniej terminie. 

55. Czy Zamawiający dysponuje mocą elektryczną potrzebną do zasilania instalowanego 

urządzenia ok 5 kVA? 

56. Prosimy o podanie odległości ( długości kabla zasilającego) od rozdzielni z której ma 

być zasilony mammograf do pracowni mammografii. 

57. Prosimy o wskazanie miejsc z których należy doprowadzić tymczasowo media na plac 

budowy (długości instalacji tymczasowych).  

58. Prosimy o informację w jakiej technologii należy wykonać sieć IT w pracowni. 

59. Czy Zamawiający udostępni edytowalną wersję dokumentacji pomieszczeń 

przeznaczonych dla urządzeń. 

60. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia 

podstawowego z obsługi urządzenia w ramach terminu realizacji a szkolenia aplikacyjne 

zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 
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61. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach przeznaczonych do instalacji 

urządzenia istnieje sprawna instalacja SSP, prosimy o podanie producenta istniejącej na 

obiekcie instalacji SSP?  

62. Czy należy przewidzieć doprowadzenie sygnałów stanów alarmowych do pomieszczenia 

centralnego monitorowania parametrów układów technicznych/ BMS? 

63. Czy Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniu przeznaczonym do montażu stacji 

lekarskich jest zainstalowany ściemniacz światła/ rolety na oknach? Jeżeli nie, prosimy o 

potwierdzenie, że te roboty zostaną wykonane przez Zamawiającego.  

64. Prosimy o potwierdzenie faktu, iż Zamawiający w ramach zadania na dostarczenie 

urządzenia nie oczekuje wykonania szczegółowych pomiarów obciążenia sieci 

zasilającej za pomocą analizatorów parametrów sieci wraz z archiwizacja danych. 

 

Odpowiedzi do pytań 1:  

 

Ad. 1. Postępować zgodnie ze SIWZ. Przed zadaniem pytania należy dokładnie zapoznać 

się z warunkami SIWZ. Zamawiający wymaga materiałów informacyjnych 

potwierdzających GŁÓWNE parametry techniczne mammografu, nie zaś wszystkie. 

Wykonawca oświadcza wypełniając załącznik nr 3 do SIWZ, a następnie podpisując 

swoją ofertę, że oferuje przedmiot zamówienia zgodny z wytycznymi Zamawiającego. 

 

Ad. 2. Postępować zgodnie ze SIWZ. Przed zadaniem pytania należy dokładnie zapoznać 

się z warunkami SIWZ. Zamawiający wymaga materiałów informacyjnych 

potwierdzających GŁÓWNE parametry techniczne mammografu, nie zaś wszystkie. 

Wykonawca oświadcza wypełniając załącznik nr 3 do SIWZ, a następnie podpisując 

swoją ofertę, że oferuje przedmiot zamówienia zgodny z wytycznymi Zamawiającego. 

 

Ad. 3. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 4. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 5. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 10. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 11. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza 
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Ad. 13. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 14. Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 15. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 16. Zamawiający wymaga wymiany sprzętu na nowy po trzeciej naprawie 

gwarancyjnej tego samego elementu. 

 

Ad. 17a). Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 17b). Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 17c). Zamawiający dopuszcza 

 

Ad. 17d). Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 18. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 19. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 20. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zdaniem Zamawiającego wysokość kar jest zbyt 

niska biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia oraz konieczność rozliczenia 

dofinansowania obwarowanego terminami przez jednostkę zewnętrzną. 

 

Ad. 21. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 22. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 23. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. Zamawiający może 

pomóc w kontakcie z serwisantami dźwigów jednakże nie gwarantuje zaangażowania 

serwisantów, w związku z tym, iż jest to całkowicie odrębna firma.  

 

Ad. 24. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 25. Nie ma opłat za parkowanie 
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Ad. 26. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. Zamawiający wymaga 

profesjonalnego wykonania usługi.  

 

Ad. 27. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 28. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 29. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 30. W godzinach pracy Poradni, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na pracę po 

godzinach. Do ustalenia.  

 

Ad. 31. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. Demontaż starych 

urządzeń po stronie Zamawiającego. 

 

Ad. 32. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. Zamawiający posiada 

– do wglądu na miejscu. 

 

Ad. 33. Postępować zgodnie ze SWIZ. Zał. 3 pkt. 97 

 

Ad. 34. Patrz odp. na pytania 1.33 - powyżej 

 

Ad. 35. Patrz odp. na pytania 1.33 - powyżej 

 

Ad. 36. Patrz odp. na pytania 1.33 - powyżej 

 

Ad. 37. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 38. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 
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możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 39. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 40. Po stronie Zamawiającego 

 

Ad. 41. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. Wentylacja jest sprawą 

Zamawiającego. 

 

Ad. 42. Nie wymaga 

 

Ad. 43. Patrz odp. na pytania 1.33 - powyżej 

 

Ad. 44. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 45. Zamawiający zapewni w ramach posiadanych możliwości technicznych. 

 

Ad. 46. Tak we własnym zakresie Zamawiajacego. 

 

Ad. 47. Zgodnie ze SIWZ. Szkolenie musi zapewnić bezpośredniemu użytkownikowi 

umiejętność praktycznej pracy na sprzęcie 

 

Ad. 48. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 49. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 50. Postępować zgodnie ze SWIZ. Zał. nr 3 do SIWZ, pkt. 97 

 

Ad. 51. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 52. Postępować zgodnie ze SIWZ.  

 

Ad. 53. W związku z dofinansowaniem zamówienia Zamawiający musi wykazać się 

działającym sprzętem do końca roku 2020, zatem w jego interesie jest udostępnienie 

infrastruktury. Należy jednak pamiętać, że cały czas w miejscu montażu wykonywane są 
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badania i należy ustalić ściśle termin wymiany i prac z Zamawiającym. 

 

Ad. 54. Tak, w ramach posiadanej infrastruktury i możliwości bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów. 

 

Ad. 55. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 56. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość 

przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu instalacji nowego aparatu celem sprawdzenia 

możliwości lokalowych i instalacyjnych. Zał. 3 do SIWZ, pkt. 100. 

 

Ad. 57. Postępować zgodnie ze SIWZ. Nie będzie konieczności organizacji placu budowy.  

 

Ad. 58. Standard 1000 BASE-TX. Technologia Gigabit Ethernet 

 

Ad. 59. Dokumentacja do wglądu u Zamawiającego. 

 

Ad. 60. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

 

Ad. 61. Instalacja SSP nie istnieje. 

 

Ad. 62. Postępować zgodnie ze SIWZ. Nie należy przewidzieć.  

 

Ad. 63. Brak ściemniacza światła, ale są rolety w oknach. 

 

Ad. 64. Postępować zgodnie ze SIWZ. 

 

 

 

 

Pytania 2.    

 

1. Dotyczy: Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) -  

pkt.  33  

 

33 
Automatyczny  dobór siły kompresji do gęstości i 

typu tkanki 
Tak, podać 

 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie ww. wymogu w przypadku systemu, w którym decyzję 

doboru siły kompresji do gęstości i typu tkanki podejmuje technik wykonujący badanie, a 

aparat  automatycznie uciska pierś do zadanej wartości ucisku?  Dane do doboru parametrów 

automatycznego ucisku są wprowadzane przez producenta zazwyczaj na podstawie badań 

pacjentek o różnej budowie piersi i różnych ras, wykonanych w różnych obszarach 
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geograficznych, co nie do końca koresponduje z wynikami lokalnymi. Według naszej wiedzy 

automatyczny dobór siły kompresji w praktyce powoduje stosowanie wyższych sił ucisku, niż 

siły kompresji dobrane manualnie przez doświadczonego technika (przy zachowaniu 

diagnostycznego obrazu badania), narażając pacjentki na dodatkowy dyskomfort podczas 

badania.      

Pragniemy zauważyć, że system kompresji stosowany w naszym rozwiązaniu dobiera 

odpowiednie tempo kompresji (czyli siłę*czas) w zależności od ciśnienia (gęstości obiektu) - 

powoduje to generowanie zróżnicowanego nacisku na obiekt w zależności od jego objętości i 

struktury czyli m.in sposobu poddawania się płytce kompresyjnej - dodatkowo system także 

uwzględnia różnice struktury i budowy aktualnej płytki kompresyjnej (autodetekcja). W 

rezultacie mamy zróżnicowany czas, łatwiej się poddający na innego rodzaju obiekt: gęstszy i 

o twardszej strukturze. Docelowa siła kompresji pozostanie zgodna z procedurami natomiast 

jej dobór zmienia się w czasie dla różnego rodzaju struktur piersi. 

 

 

2. Dotyczy: Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) – 

pkt.  92 

 

92 
Funkcje poprawy obrazu z wieloma ustawieniami 

WL/LUT oraz dostosowanie LUT 
Tak, podać 

 

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie z funkcjami poprawy obrazu z wieloma 

ustawieniami WL oraz zastosowanie LUT przesłanego przez modalność? 

 

 

3. Dotyczy: Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) - pkt.  

94 
 

94 
System CAD 2D – wspomaganie pracy radiologa 

Tak, podać 

 

Czy Zamawiający dopuści  diagnostyczną stację lekarską z oprogramowaniem, ale bez systemu 

CAD 2D? 

System CAD 2D wspomaga pracę radiologa, jednak  wpływa na wartość oferowanego 

rozwiązania znacząco podnosząc jego ostateczną cenę. Należy podkreślić, ze system ten nie 

jest niezbędny, a diagnostyczna stacja lekarska bez systemu CAD 2D spełnia aktualne wymogi 

prawne dedykowane do opisów badań mammograficznych. 

 

 

4. Dotyczy: Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) - pkt.  

107 
 

10

7 

Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do 

wymiany sprzętu na nowy; trzy z wyjątkiem napraw 

powstałych z winy użytkownika 

Tak 
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Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie w/w punktu. 

Czy Zamawiający ma na myśli 3 różne naprawy gwarancyjne trzech różnych elementów, czy 

trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu i wymianę właśnie tego konkretnego 

elementu na nowy? 

 

 

5. Dotyczy §3 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia umownego w §3 ust. 1 na następujący 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w dostawie Wyrobu lub Usługi - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 

karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wskazanej w § 2, odpowiednio w ust. 1.1. / 

1.2. niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt. b) niniejszego ustępu. 

b) opóźnienie, o którym mowa w pkt. a) niniejszego ustępu nie może przekroczyć łącznie 7 

dni. Po przekroczeniu tego terminu uważa się iż umowa nie została wykonana i stosuje się 

odpowiednio zapis pkt. c) niniejszego ustępu, co do wysokości kary umownej.  

c) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy - Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto Wyrobów i Usługi 

wskazanych w § 2, ust. 1.1. i 1.2., niniejszej umowy. 

d)  Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych, jednak łączna wysokość kar 

umownych   

      nie może przekraczać 15% wartości umowy. 

Uzasadnienie: 

Wysokość kar umownych powinna być elementem zabezpieczającym Zamawiającego na 

okoliczność prawidłowego wykonania umowy. Określona w SIWZ wysokość kar umownych 

jest rażąco wysoka.         

 

 

6. Dotyczy §3 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

Czy Zamawiający w paragrafie 3 wzoru umowy wprowadzi naliczenie kar umownych od 

wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, a nie całej wartości umowy brutto? 

Obecna wysokość kar umownych jest rażąco wygórowana.  

 

Odpowiedzi do pytań 2:  

 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza. Wymóg będzie spełniony w takim wypadku.  

 

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza. 

 

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza bez systemu CAD 2D. 

 



17 

 

Ad. 4. Patrz odp. na pytania 1.16, powyżej.  

 

Ad. 5. Postępować zgodnie ze SIWZ. Zdaniem Zamawiającego wysokość kar jest zbyt 

niska biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia oraz konieczność rozliczenia 

dofinansowania obwarowanego terminami przez jednostkę zewnętrzną.  

 

Ad. 6. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

 

Pytania 3.   

 

Prosimy o wyjaśnienie wymagań  zawartych w Załącznik Nr 3 do SIWZ:  

 

1. Dot. pkt. 4 Najważniejsze podzespoły: detektor, generator, statyw, stacja technika 

pochodzą od tego samego producenta.   

Co Zamawiający rozumie poprzez pochodzenie od tego samego producenta? Czy 

wymienione podzespoły mają być wyprodukowane przez jeden zakład produkcyjny w 

jednej lokalizacji i należy go wskazać?  

W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunku pkt.4 ? 

Czy pozostałe podzespoły przedmiotu zamówienia  poz. 1, załącznika nr 3 jak Lampa 

RTG, Automatyka, Diagnostyczna stacja lekarska z oprogramowaniem, nie są wg 

Zamawiającego najważniejsze i mogą być wyprodukowane przez innego producenta? 

 

Czy za spełnienie pkt. 4 zamawiający uzna dostarczenie deklaracji zgodności z 

dyrektywą 93/42/MDD wydaną przez producenta mammografu?  

 

2. Dot. Pkt. 22 Generator wysokoczęstotliwościowy – prosimy o podanie jaką minimalną 

częstotliwość Zamawiający uzna za spełniającą wymagania SIWZ? 

 

3. Dot. Pkt. 23 prosimy o wyjaśnienie jaki typ generatora jest przez Zamawiającego 

premiowany dodatkowymi  2pk w jako parametr oceniany.  Czy generator wolnostojący 

wymagający dodatkowego miejsca i okablowania a co za tym idzie wyższych kosztów 

przygotowania pomieszczenia czy generator będący integralną częścią mammografu co 

nie wymaga dodatkowego miejsca i kanałów kablowych? 

 

4. Czy Zamawiający dopuści mammograf z generatorem którego zakres wysokiego 

napięcia wynosi 23-35kV? Zgodnie z  wymogami Ministra Zdrowia mammograf na 

potrzeby programu profilaktyki raka piersi powinien zapewniać ustawienia napięcia w 

zakresie 25-31kV. Napięcie 22kV nie jest napięciem stosowanym klinicznie i służy 

jedynie do ograniczenia konkurencji, jeśli jest inaczej proszę o wskazanie procedury 

diagnostycznej, w której napięcie 22kV będzie wykorzystywane.  

 

5. Dot. Pkt 39. Prosimy o doprecyzowanie czy poziom DQE należy wskazać przy 

rozdzielczości 1lp/mm? Bez podania częstotliwości nie ma możliwości porównania 

podanych wartości kwantowej wydajności detekcji. 
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6. Dot. Pkt 43. Prosimy o wskazanie jakimi kryteriami personel Zamawiającego  będzie się 

kierował czy można wykonywać badania w związku z oceną ilości martwych pikseli 

wymaganą w pkt 43?  Ocena ilości martwych pikseli jest wykonywana podczas 

uruchamiania mammografu i jeśli ich liczba się zwiększy powyżej dopuszczalnej normy 

użytkownik informowany jest odpowiednim komunikatem. Jedyne testy w związku z 

wykonywanymi badaniami jakie przeprowadza technik to są testy kontroli jakości. W 

związku z tym prosimy o wyjaśnienie bądź wykreślenie tego wymagania. 

 

7.  Dot. Pkt 45 Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu kratka przeciwrozproszeniowa ma być 

wysuwana podczas wykonywania zdjęć z powiększeniem? Wymagania ministra zdrowia 

wymagają aby zdjęcia wykonywane były z kratką przeciwrozproszeniową. Prosimy o 

rezygnację z tego wymagania które jest sprzeczne z wymogami MZ dot. Mammografów 

stosowanych w badaniach profilaktycznych.  

 

8. Dot. Pkt 49, Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający określił parametry 

mechaniczne ograniczające konkurencję i preferujące konkretne rozwiązanie 

mammograf Amulet firmy Fuji. Wnosimy o dopuszczenie zakresu ruchu głowicy  od 

81cm do 138 cm. Zamawiający i tak przyznaje dodatkowe pkt. Za ten parametr i nie ma 

potrzeb ograniczania tego zakresu. Jest on wystarczający do wykonywania badań 

pacjentek zarówno poruszających się na wózkach inwalidzkich jak i pacjentek wysokich 

pow. 180 cm. Ograniczanie zakresu ogranicza jedynie konkurencję naraża na wyższe 

ceny.  

 

9. Dot. Pkt 51. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu głowic ma wykonywać obrót w tak 

dużym zakresie i wskazanie badań, które togo wymagają. Wymagania MZ dot. 

Programu profilaktyki raka piersi określają jedynie koniczność wykonania ekspozycji 

przy obrocie głowicy 180°. Wnosimy o zmniejszenie zakresu do 315° co i tak jest 75% 

większym zakresem od wymaganego i zwiększenie konkurencyjności postępowania. 

 

10. Dot. Pkt 58 Prosimy o wyjaśnienie  w jakim celu płytka uciskowa ma mieć możliwość 

przesuwu lu b rezygnację z tego wymogu? 

 

11. Dot. Pkt 61, 62, 63, 64. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez 

możliwość rozbudowy, kiedy i w jakim celu Zamawiający będzie chciał rozbudować 

oferowany mammograf o wymienione funkcje? Stawianie takiego wymogu bez 

konieczności podania daty rozbudowy oraz wymogu podania obowiązującej ceny za 

rozbudowę świadczy o ograniczaniu konkurencji i świadomości, że rozbudowa nigdy nie 

nastąpi. Wnosimy o rezygnację tych wymogów bądź wskazanie terminów kiedy ma 

nastąpić rozbudowa celem możliwości jej wyceny. W innym przypadku Zamawiający 

łamie dyscyplinę finansów publicznych   narażając na wysokie koszty rozbudowy w 

przyszłości gdyż będzie mogła być ona wykonana jedynie na warunkach dowolnie 

określonych w przyszłości przez wybranego oferenta teraz. 

12. Prosimy o doprecyzowanie  które wymogi i jakich aktualnych przepisów a 

spełniać stacja mammograficzna. Czy zamawiający wymaga dostarczenia monitorów 



19 

 

diagnostycznych i sprzętu komputerowego niezbędnego do  działania oprogramowania 

opisanego w siwz. 

13. Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy automatycznego duplikatora 

płyt z badaniami pacjenta?  

14. Dot. Pkt. 98 Prosimy o określenie zakresu integracji z system RIS/PACS i 

wskazanie standardówa. o jakie opierała się będzie ta integracja. Czy Zamawiają 

zapewni wsparcie producenta posiadanego RIS/PACS w trakcie integracji?  Jeśli nie 

wnosimy, aby Zamawiający jako właściciel  wystąpił do producent (autoryzowanego 

serwisu) oprogramowania RIS/PACS z prośbą o wycenę takiego wsparcia i podał 

obowiązującą wszystkich wykonawców cenę.  Co umożliwi przeprowadzenie 

postępowania zgodnie z zasadą równego traktowania. W innym przypadku domagamy 

się usunięcia pkt. 98. 

 

Odpowiedz do pytań 3:  

 

Ad. 1. Najważniejsze podzespoły wskazane w pkt. 4 zał. nr 3 do SIWZ muszą być 

wyprodukowane przez tego samego producenta co jest czytelnie napisane. Technologia 

jednego producenta nie jest różna w zależności od zakładu produkcyjnego 

umiejscowionego w rożnych lokalizacjach. Należy podać nazwę producenta. Postępować 

zgodnie ze SIWZ. 

 

Ad. 2. Zamawiający wymaga, aby generator był wysokoczęstotliwościowy natomiast nie 

określił minimalnej wartości częstotliwości 

 

Ad. 3. Zgodnie ze SIWZ. Zabudowa w statywie 2 pkt, generator wolnostojący 

niezabudowany w obudowie statywu – 0 pkt. 

 

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zakres wysokiego napięcia 23-35 kV. 

 

Ad. 5. Postępować zgodnie ze SIWZ. DQE należy wskazać przy rozdzielczości 0 lp/mm. 

 

Ad. 6. Przez możliwość oceny przez użytkownika martwych pikseli w detektorze oraz 

uwidocznienia ich rozkładu należy rozumieć, aby urządzenie automatycznie sprawdzało 

liczbę martwych pikseli w dekoderze oraz informowało użytkownika o przekroczeniu 

dopuszczalnej liczby martwych pikseli. 

 

Ad. 7. Według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje kilku producentów 

mammografów spełniających ten zapis. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 8. Według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje kilku producentów 

mammografów spełniających ten zapis. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 9. Według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje kilku producentów 

mammografów spełniających ten zapis. Postępować zgodnie ze SIWZ 
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Ad. 10. Według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje kilku producentów 

mammografów spełniających ten zapis. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 

Ad. 11. Postępować zgodnie ze SIWZ. Wykonawca ma zapewnić taką możliwość, a nie 

dokonywać rozbudowy.  

 

Ad. 12. Postępować zgodnie ze SIWZ. Wykonawca ma zapewnić aktualnie obowiązującą 

dokumentacje i działać według aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie 

przedmiotu zamówienia, np. wymogi zawarte w aktualnie obowiązującym 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w Sprawie Warunków Bezpiecznego Stosowania 

Promieniowania Jonizującego dla Wszystkich Rodzajów Ekspozycji Medycznych. 

Wykonawca powinien znać aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne w zakresie 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia monitorów diagnostycznych 

i sprzętu komputerowego zgodnie z ww. rozporządzeniem.  

 

Ad. 13. Zamawiający nie wymaga.  

 

Ad. 14. Postępować zgodnie ze SIWZ 

 
Zatwierdził: Kierownik Zamawiającego - Maciej Bieliński 


