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UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na  Zakup rezonansu magnetycznego oraz adaptacja pomieszczeń na 

potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu magnetycznego” 

 

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/05/21 

 

1. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

REZONANSU/MINIMALNE PARAMETRY GRANICZNE URZĄDZENIA, 302. Strzykawka automatyczna 

dwugłowicowa, kompatybilna ze środowiskiem magnetycznym 

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza do sekwencyjnego 

podawania kontrastu i roztworu NaCl przy badaniach MR do 3T, który jest równoważny ze wstrzykiwaczem 

dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl). 

Odp.: Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

 

2. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

REZONANSU/MINIMALNE PARAMETRY GRANICZNE URZĄDZENIA, 299. Gaśnica niemagnetyczna, 

kompatybilna ze środowiskiem magnetycznym 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Zamawiający wymaga 

dostarczenia gaśnicy podsiadającej świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Jednostka 

Certyfikująca CNBOP-PIB prowadzi procesy dopuszczenia wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej. Według naszej wiedzy urządzenie nieposiadające świadectwa dopuszczenia nie może 

zostać nazwane gaśnicą. 

Odp. To na Wykonawcy spoczywa zaoferowanie asortymentu zgodnego z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na terenie RP i UE, umożliwiającymi prawidłowy odbiór pomieszczeń oraz 

funkcjonowanie pracowni. 

 

3. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

REZONANSU/MINIMALNE PARAMETRY GRANICZNE URZĄDZENIA, 298. Detektor implantów metalowych 

Według naszej aktualnej wiedzy na światowym rynku nie istnieją detektory metali dedykowane tylko do 

wykrywania implantów i nie wszystkie implanty są wykonane z metali ferromagnetycznych. Ręczne detektory 

wykrywają wszelkie typy metali wykorzystując aktywną metodę detekcji emitując pole elektromagnetyczne, 

które może oddziaływać na inne urządzenia, w tym na implanty. Służą one głównie do wykrywania metali przy 

ciele pacjenta. Producenci nie określają jak głęboko pole elektromagnetyczne wnika w głąb ciała, nie można 

więc jednoznacznie stwierdzić iż wykryją one implant w ciele pacjenta. Dodatkowo, użycie ręcznego detektora 

wymaga więcej czasu, ponieważ wiąże się z wykonaniem określonych czynności przez personel, a skuteczność 

wykrywania zależy od umiejętności operatora. 

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga stacjonarnego detektora 

materiałów ferromagnetycznych wyposażonego w całkowicie pasywne czujniki transduktorowe (flux-gate), który 

pozwala na wykrywanie obiektów ferromagnetycznych (m.in. przedmiotów, implantów) w zależności od zmiany 

lokalnego pola magnetycznego powodowanego przez ruch tych obiektów? Detektor ostrzega w sposób 

wizualny i/lub dźwiękowy o wykrytych obiektach właściwościach magnetycznych poruszających się w pobliżu 
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detektora. Jest to najczulszy detektor ferromagnetyczny dostępny na rynku, umożliwiający wykrycie sygnału o 

wartości 80 pTesli, (0,8 μGauss’a). Według badań skuteczność wykrywania rozruszników serca wynosi 99.6%. 

Detektor montuje się na ścianie obok przebieralni pacjenta. Pacjent po wyjściu z kabiny wykonuje jeden obrót 

wokół własnej osi przed detektorem. W ten sposób przebiega proces wykrywania ferromagnetyków. 

Podsumowując, proponowany detektor ferromagnetyczny pozwala na zdecydowanie szybsze wykrywanie 

obiektów, umożliwiając detekcję tylko tych, które są wykonane z niebezpiecznych w MR materiałów 

ferromagnetycznych, zapewniając najwyższą skuteczność detekcji niezależną od umiejętności i zaangażowania 

personelu oraz pozwala za zaoszczędzenie czasu. 

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

 

4. Dotyczy: Załącznik nr 1a do SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

REZONANSU/MINIMALNE PARAMETRY GRANICZNE URZĄDZENIA, 310.  

Zdalna diagnostyka serwisowa urządzenia z możliwością śledzenia postępu prac serwisowych przez.Prosimy o 

potwierdzenie, że wymóg zdalnej diagnostyki serwisowej urządzenia z możliwością śledzenia postępu prac 

serwisowych, nie dotyczy wstrzykiwacza kontrastu.  

Odp. Tak, śledzenie prac serwisowych nie dotyczy wstrzykiwacza kontrasu 

 

Pytanie nr 1. Pkt. 181, 182, 183 

Zamawiający oczekuje by zaoferowane rozwiązanie posiadało nielimitowaną licencję na ilość podłączanych 

urządzeń DICOM, licencji dla użytkowników systemu przeglądarki obrazowej jak również pojemność serwera 

PACS. Zwracamy się tym samym z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego minimalnej ilości licencji 

jak również wielkości przestrzeni obrazowej dla systemu PACS celem przygotowania optymalnego rozwiązania 

pod względem technologicznych jak i kosztowym. Jednocześnie zwrócić pragniemy uwagę iż zapis o 

nielimitowanych licencjach ogranicza uznanych producentów systemów medycznych których cenniki budowane 

są w oparciu o system licencyjny. 

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian 

 

Pytanie nr 2. Pkt. 204 

Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowane oprogramowanie PACS posiadało wpis/zgłoszenie jako wyrób 

medyczny w klasie min. IIB? W/w certyfikacja stanowi już oczekiwany standard na rynku oraz podwyższa jakość 

i bezpieczeństwo pracy oferowanych aplikacji. Jednocześnie czy Zamawiający będzie również oczekiwał by 

producent oferowanego oprogramowania medycznego PACS posiadał certyfikację ISO min: 27001,9001, 

13485? 

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Pytanie nr 1. Pkt. 250 

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie uznanego producenta bez opcji skalowania powiększenia okna 

opisowego? 

Uzasadnienie: 

W oferowanym rozwiązaniu okno pracy radiologa wyświetlane jest w sposób optymalny z uwzględnieniem 

przekątnej monitora opisowego. Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa, nie wpływa na poprawną pracę 

systemu RIS oraz preferuje konkretnego dostawcę.   

Odp. Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowane oprogramowanie RIS posiadało wpis/zgłoszenie jako wyrób 

medyczny w klasie min. IIB? Jednocześnie czy Zamawiający będzie również oczekiwał by producent 

oferowanego oprogramowania medycznego PACS posiadał certyfikację ISO min: 27001,9001, 13485?  

Uzasadnienie: 

W/w certyfikacja stanowi już oczekiwany standard na rynku oraz podwyższa jakość i bezpieczeństwo pracy 

oferowanych aplikacji.  

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia rezonansu wraz z pełnym 

oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne 
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serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez 

Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze. 

Odp. Patrz §1 ust. 6 wzoru umowy oraz odpowiedzi do zestawu pytań nr 7 

Pytanie nr 1.  

Dot. §1 ust. 6 

Czy Zamawiający wrazi zgodę na usunięcie zapisu? 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 2.  

Dot. §1 ust. 6 

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o pozytywną odpowiedź na poniższe pytanie: 

Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu 

gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, ponieważ dla zapewnienia 

bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane na czas wykonywania naprawy i nie 

mogą być generowane „na przyszłość”? W okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do 

oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie 

oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia 

medycznego.  

Odp. Zapis § 1 ust 6 wzoru umowy dotyczy okresu po upływie okresu rękojmi i gwarancji. Dotyczy on 

możliwości naprawy urządzenia poza Wykonawcą. Zamawiający akceptuje możliwość nieodpłatnego 

generowania kodów dostępu na każde jego życzenie, ale tylko wtedy gdy technicznie nie będzie 

możliwe pozostawienie po jego stronie pełnej dostępności do tego urządzenia poprzez możliwość 

samodzielnego generowania tych kodów. 

 

Pytanie nr 3.  

Dot. § 3a ust. 9 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści: 

„Zamawiający udzieli Wykonawcy, lub wskazanemu przez Wykonawcę Podwykonawcy, pełnomocnictwa do 

występowania w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę lub we 

wszelkim innym postępowaniu koniecznym ze względu na wykonanie przedmiotu Umowy. 

Lub jego wykreślenie – w przypadku, gdy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i Wykonawca nie musi 

go uzyskiwać (pyt. 31). 

Odp. Zamawiający zgadza się na powyższe uzupełnienie zapisu § 3a ust. 9 wzoru umowy o 

podwykonawcę wskazanego przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 4.  

Dot. § 3b ust. 5 pkt b) i k) 

Czy wynagrodzenie zawiera koszt pełnienie nadzoru autorskiego; jakie wymagania stawia zamawiający w 

zakresie wykonywania nadzoru autorskiego? 

Odp. Wynagrodzenie zawiera w sobie koszty prowadzenia nadzoru autorskiego. Wymagania dla 

nadzoru autorskiego, jak dla całego zakresu prac budowlanych, określa § 3b ust. 3 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 5.  

Dot. §4 ust. 6 lit. c) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie zapisu? 

Uzasadnienie: 

W instrukcji użytkownika istnieją rozdziały o bezpieczeństwie obsługi, ale instrukcję BHP (stanowiskową) 

powinien stworzyć użytkownik. 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 6.  

Wykonawca wnosi o dodanie w §4 ust. 1oraz §5 ust. 4 punktów o treści: „w trakcie wykonywania prac 

instalacyjnych rezonansu oraz po ich wykonaniu Wykonawca przeprowadzi końcowe prace wykończeniowe”. 

Wykonawca wskazuje, iż po pracach związanych z umiejscowieniem RM wystąpi konieczność wykonania 

szeregu prac wykończeniowych w tym instalacyjnych. 

Odp. Brak zgody. 
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Pytanie nr 7.  

Dot. §5 ust. 2 

„ale używanie zgodne z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia koniecznymi do zakontraktowania i 

refundowania badań wykonywanych dzięki RM” 

Wykonawca prosi o sprecyzowanie powyższego warunku- w szczególności jakie przepisy NFZ zawierają 

wymagania dla eksploatowania RM dla potrzeb kontraktu zamawiającego z NFZ 

Odp. Wymagania dla pracowni rezonansu magnetycznego określa choćby Zarządzenie Prezesa NFZ nr 

65/2007/DSOZ z dnia 21.09.2007 r. 

 

Pytanie nr 8.  

Dot. §5 ust. 5 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie jaki rodzaj zastrzeżeń lub wad uprawnia zamawiającego do odmowy 

odbioru; wykonawca zwraca uwagę,  iż zgodnie z utrwaloną praktyką zamawiający uzyskuje takie prawo jedynie 

w przypadku wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy 

Odp. Przytoczony § 5 ust. 5 wzoru umowy oznacza, że w przypadku wad lub zastrzeżeń Wykonawca ma 

jeszcze 7 dni na ich usunięcie. Dotyczy on każdych zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub 

zastrzeżeń.  

 

Pytanie nr 9.  

§5 ust. 6 oraz §6a ust. 2 

Wykonawca wnosi o zmianę tego zapisu. Wykonawca proponuje, aby po odbiorze końcowym na 

Zamawiającego przechodziła odpowiedzialność za przedmiot umowy a własność dopiero po 

zapłacie(zastrzeżenie prawa własności towaru do momentu zapłaty ceny- art. 589 k.c.). 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 10.  

Dot. §6 ust. 2 

Wykonawca   wnosi o  sprecyzowanie, co  Zamawiający rozumie  przez szkolenie  z zakresu  technologii 

medycznej  w związku z przedmiotem umowy. 

Odp. O technologii medycznej mowa w § 6 ust. 1 wzoru umowy, a określenie zakresu szkolenia w 

związku z tym znajduje się w § 6 ust. 2 wzoru umowy. Szkolenie z zakresu technologii medycznej 

oznacza także szkolenie z systemów rezonansu magnetycznego.  

 

Pytanie nr 11.  

Dot. §6 ust. 2 pkt 1) i 2) 

Wykonawca zwraca uwagę na bardzo rozbudowane wymogi szkolenia, brak wyjaśnienia co oznacza "ośrodek 

referencyjny", brak liczebności grup szkoleniowych (lekarze i technicy), kto pokrywa koszty związane z 

organizacja szkolenia (dowóz uczestników, wynajem ośrodka), nadmierna ilość dni szkoleniowych; wykonawca 

wnosi o sprecyzowanie wymagań szkolenia o podniesione kwestie a także o zmniejszeni poziomu wymogów 

Odp. Wymogi co do szkolenia zostały precyzyjnie określone w § 6 wzoru umowy. Szkoleniu podlega 

personel Zamawiającego, a pokrycie jego kosztów, w tym organizacyjnych, w pełni leży po stronie 

Wykonawcy. Spośród personelu Zamawiającego szkoleniu podlegać mają lekarze i technicy (radiologii i 

elektroradiologii) oraz pozostały personel. Wszyscy wskazani przez Zamawiającego. Ośrodek 

referencyjny oznacza miejsce, w którym personel o odpowiednich kwalifikacjach może nie tylko 

teoretycznie, ale także praktycznie szkolić z zakresu obsługi rezonansu magnetycznego, a finalnie może 

także wydawać certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia. Zamawiający nie zgadza się na 

jakiekolwiek zmiany w § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 12.  

Dot. §6 ust. 2 pkt 1) i 2) 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie grupy docelowej techników, lekarzy i „każdej osoby wskazanej przez 

Zamawiającego”. 

Odp. Zamawiający w swojej strukturze prowadzi szpital powiatowy i pracownia rezonansu 

magnetycznego ma służyć swym zakresem właśnie pacjentom placówki tej wielkości. Ponieważ 

Zamawiający nie miał do chwili obecnej w swojej strukturze pracowni rezonansu magnetycznego, nie 

jest w stanie „doprecyzować” jeszcze bardziej grupy techników i lekarzy. Na etapie wykonania umowy 

zostaną te osoby wskazane. 
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Pytanie nr 13.  

Dot. § 9 ust. 4 pkt 2) 

Wykonawca  zwraca uwagę na  niezwykle  krótki termin   usunięcia wad  - w tym  w robotach adaptacyjnych i 

wnosi  o  ich  wydłużenie. 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 14.  

Dot. § 9 ust. 4 pkt 2) 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu tego punktu do treści: 

„wymagającej importu części w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych (dotyczy także robót adaptacyjno – 

wykończeniowych i instalacyjnych)” 

Import części może być wymagany także przy urządzeniach zamontowanych w ramach robót adaptacyjno – 

wykończeniowych i instalacyjnych 

Odp. Brak zgody. Zamawiający podaje, że rozumienie § 9 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy powinno być 

właśnie takie jak proponowana zmiana. Wynika to z § 9 ust. 1 wzoru umowy – gwarancja i rękojmia 

udzielana jest na rezonans magnetyczny, ale także na roboty adaptacyjno – wykończeniowe i 

instalacyjne. Zatem usuwanie wad dotyczy także tych robót. Z § 9 ust. 4 pkt 1) wynika dodatkowo, że 

usunięcie wad nie wymagających importu części dotyczy też robót adaptacyjno – wykończeniowych i 

instalacyjnych, więc hipotezą normy z § 9 ust. 4 pkt 2) muszą te roboty też być objęte. 

 

Pytanie nr 15.  

Dot. § 9 ust. 4 pkt 3) 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści: 

„chyba, że Strony uzgodniły inne terminy albo Zamawiający wyznaczył w zawiadomieniu inny termin, nie krótszy 

niż, zależnie od potrzeby importu części, wymienione w pkt. 1) i 2).” 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 16.  

Dot. § 9 ust. 5 

Wykonawca wnosi o wykreślenie treści „zabiera wadliwy RM albo”. Nie ma technicznej możliwości 

transportowania zainstalowanego urządzenia. 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 17.  

Dot. § 9 ust. 7 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu do treści: 

„Jeżeli wady nie da się usunąć Zamawiający może żądać wymiany RM albo wadliwej części na nowe (zależnie 

od okoliczności), w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia stwierdzenia niemożności naprawy.” 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 18.  

Dot. §9 ust. 9 

„Gwarancja obejmuje przeglądy i konserwację RM, zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy wraz z 

częściami zamiennymi, przy czym za prawidłowe i terminowe wykonywanie przeglądów gwarancyjnych 

odpowiada Wykonawca. Raz na rok kalendarzowy oraz na 14 dni przed upływem terminu gwarancji RM, 

Wykonawca zobowiązany jest dokonywać jego darmowych przeglądów.’ 

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów. Zamawiający raz pisze o przeglądach zgodnie z zaleceniami 

producenta, a poniżej raz na rok. 

Odp. Brak zgody. Zapis jest jednolity. Wykonawca ma obowiązek dokonywać darmowych przeglądów 

rezonansu magnetycznego raz na rok oraz na 14 dni przed upływem terminu gwarancji. To jest 

minimum wymagań. Dodatkowo jeśli z zaleceń producenta wynika częstszy przegląd, Zamawiający 

wymaga wykonywania go nieodpłatnie częściej. Wskazany zapis wzoru umowy dotyczy też konserwacji 

rezonansu, która ma być dokonywana zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Pytanie nr 19.  

Dot. §9 ust. 12 i 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie powyższego zapisu? 
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Uzasadnienie: 

Pozostawienie takiego zapisu powoduje, że zobowiązania Wykonawcy wykraczałyby poza okres umowny 

udzielonej gwarancji. 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 20.  

Dot. §9 ust. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie zapisu mając na uwadze ust. 11 w którym gwarancja i tak zawsze 

się wydłuży. 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 21.  

Dot. § 9 ust. 12 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: 

„Okres gwarancji na wymienione elementy (części) Tomografu biegnie od dnia wymiany i wynosi 12 miesięcy, z 

zastrzeżeniem, że gwarancja na wymieniony element nie może skończyć się wcześniej, niż w ostatnim dniu 

gwarancji całego urządzenia. W tym rozumieniu gwarancja na wymienione części bezwzględnie nie może 

skończyć się przed końcem gwarancji na Przedmiot Sprzedaży i może nadal obowiązywać po jej zakończeniu.” 

Odp. Poza tym, że zamówienie dotyczy m.in. dostawy rezonansu magnetycznego, a nie tomografu 

komputerowego, Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis nawet w stosunku do rezonansu 

magnetycznego. 

 

Pytanie nr 22.  

Dot. §9 ust. 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje okres dostępności na 

terenie Polski dla Zamawiającego części zamiennych do RM wynoszący minimum 10 lat od dnia dostawy RM. 

Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 

letnią dostępność części zamiennych”. 

Uzasadnienie: 

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne 

przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego 

(dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii 

dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z 

uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom 

i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że 

producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie 

utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do 

zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach 

tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy,  

jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. 

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją. 

Odp. Zamawiajacy dopuszcza oraz modyfikuje zapis 

 

Pytanie nr 23.  

Dot. § 9 ust. 19 pkt b) 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że punkt ten dotyczy wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych 

dostarczonych podczas wykonywania zadania. 

Odp. Tak, zapis ten dotyczy wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych. 

 

Pytanie nr 24.  

Dot. §9 ust. 20 

Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu 

gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, ponieważ dla zapewnienia 

bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane na czas wykonywania naprawy i nie 

mogą być generowane „na przyszłość”? W okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do 

oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie 

oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia 

medycznego.  



 

7 

Strona 7 z 13 

Odp. Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 2. 

 

Pytanie nr 25.  

Dot. § 10 ust. 2 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu o wymogu załączenia do faktury Wykonawcy oświadczeń 

podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia. Tak jak Zamawiający opisał w § 13 możliwość wystawienia 

faktury przez Podwykonawcę jest uwarunkowana podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, a jednocześnie płatność dla Podwykonawców może wynosić do 30 

dni, nie ma więc możliwości załączenia takich oświadczeń do faktury Wykonawcy. 

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 26.  

Dot. §14 ust. 1 pkt b) 

Wykonawca zwraca uwagę, iż zapisy dotyczące terminów szkoleń nie zostały sprecyzowane w umowie(po za 

terminem 3 -miesięcy). Wykonawca zwraca się zatem o wyjaśnienie jak Zamawiający zamierza obliczać karę 

umowną w tym zakresie. 

Odp. Zamawiający wskazuje, że terminy przeprowadzenia szkoleń zostały określone. Z § 6 ust. 2 pkt 1) 

tiret jeden wynika, że potwierdzenie wykonania obowiązku szkolenia poza siedzibą Zamawiającego ma 

nastąpić w protokole odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a w tiret dwa mowa jest o 

przeprowadzeniu szkolenia nie później niż w ciągu 3 miesięcy od odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

rezonansu magnetycznego. Z kolei szkolenie z § 6 ust. 2 pkt 2) z racji braku wskazania terminu jego 

przeprowadzenia odbędzie się zgodnie z art. 455 KC. 

 

Pytanie nr 27.  

Dot. §14 ust. 2 

Wykonawca zwraca uwagę na niedopuszczalność kumulatywnego uwzględnienie kary umownej (art. 484 § 1 

k.c.) oraz odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 471 § 1 k.c.). Ponadto w sytuacji, gdy strony zgodzą się 

na możliwość żądania odszkodowania przenoszącego karę umowną, kara umowna ma charakter zaliczalny i 

musi być zaliczona na poczet odszkodowania. To zaś sprawia, że uwzględnieniu może podlegać tylko 

odszkodowanie w kwocie przewyższającej karę umowną.- vide:wyrok SA we Wrocławiu z 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie o zapłatę. -sygn.. aktI ACa 1400/13. 

W tym stanie rzeczy wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu z umowy 

Odp. Brak zgody. Zapis § 14 ust. 2 wzoru umowy jest karą umowną w wysokości utraconej dotacji, a nie 

odszkodowaniem. 

 

Pytanie nr 28.  

Dot. §14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 8 w brzmieniu: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń 

umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub 

ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność 

odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw 

prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości 

eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego 

swoim kontrahentom.” 

Uzasadnienie: 

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są 

klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej 

zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy 

zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła 

bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar 

umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem 

„motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.  

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 29.  

Dotyczy §15 ust. 3 pkt 3)  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego podpunktu c) w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza 

zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony 

przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.” 

Uzasadnienie: 

Pomimo podejmowania przez pytającego i innych uczestników rynku wzmożonych starań w celu dotrzymania 

zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią 

działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące 

pytającego, jego  dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione 

są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja 

dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.  

Odp. Brak zgody. Czynniki związane z COVID-19 zostały już wskazane w § 15 ust. 3 pkt 3) lit. b) tiret 

pierwszy wzoru umowy. Mowa jest tam o kolejnych lockdow’nach. Nie można wykluczyć kolejnych 

ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, dlatego wprowadzanie tych ograniczeń zarówno w Polsce 

jak i w innych krajach, jeśli będzie miało związek z realizacją przedmiotu zamówienia może wiązać się ze 

zmianą terminu wykonania zamówienia. 

 

Pytania dotyczące SWZ 

Pytanie nr 30.  

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że termin podany w rozdziale V SWZ zostanie automatycznie wydłużony z 

powodu konieczności uzyskania opinii, ekspertyzy lub decyzji organów administracyjnych, wymagających 

przeprowadzenia postępowania przez właściwy organ. Chcielibyśmy zauważyć, że Wykonawca nie ma wpływu 

na pracę organów administracyjnych i nie może ponosić odpowiedzialności za ich działanie lub zaniechanie.  

Odp. Brak zgody. 

 

Pytanie nr 31.  

W załączniku 1 do SWZ, w pierwszym zdaniu, Zamawiający podaje, że dysponuje aktywnym pozwoleniem na 

budowę. Jednocześnie w rozdziale IV SWZ oraz §3a zał. 3 do SWZ Zamawiający pisze „Wykonanie 

dokumentacji obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę”. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy 

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę, czy Wykonawca ma je uzyskać. 

Odp. Zamawiający na dzień ogłoszenia oraz prowadzenia procedury posiada aktywne pozwolenie na 

budowę o którym mowa w załączniku nr 1 do SWZ. Jednakże dotyczy ono całego nowopowstałego 

budynku. Wykonawca we własnym zakresie będzie musiał zadbać o wymagane pozwolenia, zezwolenia, 

zgłoszenia, zmiany w istniejących dokumentach związane z prawidłowością przeprowadzanej inwestycji 

objętej niniejszym zamówieniem. 

 

Pytanie nr 32. Dot. zał. nr 1 do SWZ 

Zgodnie z zapisami zał. nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymaga wykonania wyprowadzenia quench rury na 

zewnątrz budynku ponad dach. Prosimy o wskazanie drogi, którą Wykonawca ma poprowadzić instalację 

quench rury z pracowni rezonansu na dach. 

Odp.: Zamawiający proponuje przeprowadzenie quench rury za pomocą szachtu. Konkretne rozwiązanie 

musi zostać opracowane przez Wykonawcę, biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne, przepisy prawa i 

zasady bezpieczeństwa. Wszystkie rozwiązania powinny zostać skonsultowane oraz o ile jest to 

wymagane przepisami prawa posiadać odpowiednie zgody, w tym rzeczoznawców poszczególnych 

branż. 

Odp. 

 

Pytanie nr 33. Dot. zał. nr 1a, szczegółowy opis paramterów technicznych, pkt 313 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zapewnienie dostępności części zamiennych 

przez okres min 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu 

komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych”. 

Uzasadnienie: 

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne 

przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego 

(dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii 

dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z 

uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom 

i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że 

producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie 
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utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do 

zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach 

tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy,  

jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. 

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją. 

Odp. Zamawijący dopuszcza 

 

Pytanie nr 1  

Zamawiający w rozdz. VII pkt. 1d) SWZ napisał, że wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeżeli: 

Wykaże należyte wykonanie jednej dostawy wraz z montażem rezonansu magnetycznego na kwotę min. 1 500 

000,00 zł brutto. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli 

wykonawca przedstawi na potwierdzenie spełniania ww. warunku, wykaz dostaw obejmujący swoim zakresem 

dostawy tomografów komputerowych wraz z adaptacją pomieszczeń  o łącznej wartości znacznie 

przekraczającą minimalną kwotę określoną przez Zamawiającego.  Biorąc pod uwagę fakt, że warunek 

zdolności technicznej lub zawodowej w zamyśle ustawodawcy ma na celu potwierdzenie zdolności 

potencjalnego wykonawcy do wykonania zamówienia, umożliwienie wykonawcy złożenia wykazu zawierającego 

ww. zrealizowane dostawy wraz  z adaptacją pomieszczeń w pełni potwierdza ww. zdolność wykonawcy do 

realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania.  

Odp. Brak zgody 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w rozdz. V SWZ określił termin realizacji zamówienia na: 60 dni od dnia zawarcia umowy. Biorąc 

pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia, w szczególności wykonanie dokumentacji projektowo - 

wykonawczej pracowni MR, uzyskanie pozwolenia na budowę (65 dni od złożenia kompletnego wniosku, 

przygotowanie projektu budowlanego 45 dni), oraz wykonanie wszystkich prac budowlanych należy stwierdzić, 

że termin wykonania zamówienia wskazany w SWZ jest nierealny. Dlatego też uprzejmie prosimy o wydłużenie 

terminu realizacji do min.: 120 od dnia zawarcia umowy. Prosimy również o korektę Formularza oferty w pkt. 6 - 

dot. terminu realizacji. 

Odp. Brak zgody 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 12 

W punkcie 12 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga „shimmingu zakłóceń zewnętrznych”. Wziąwszy pod 

uwagę, że w punkcie 11 Zamawiający wymaga aktywnego ekranowania przed wpływem zewnętrznych 

zmiennych, wydaje nam się, że punkt 12, jest omyłką pisarską i punkt dotyczy raczej shimowania pola 

magnetycznego w celu poprawy jednorodności po wprowadzeniu pacjenta w pole magnesu.  

W takiej sytuacji znaczącą poprawę jednorodności pola daje możliwość zastosowania tzw. shimów wysokiego 

rzędu. Jest to rozwiązanie znacząco poprawiające jednorodność pola, a w konsekwencji jakość obrazowania. 

Takie rozwiązanie jest typowe dla bardzo nowoczesnych zaawansowanych systemów. Czy wobec powyższego 

Zamawiający rozważy premiowanie rozwiązania shimów wysokiego rzędu dodatkową punktacją? 

Proponowana treść punktu 12: 

1

2 

Sprzętowa korekta homogeniczności pola 

(po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i 

cewek odbiorczych)  

TAK, 

opisać 

 Korekta zawierająca shimy wyższego 

rzędu- 5 pkt 

Korekta shimami liniowymi- 0 pkt 

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 13, 13A, 14, 14A, 14B 

W punktach 13 – 14B Załącznika nr 1a Zamawiający określa maksymalne gwarantowane wartości 

homogenności pola w kulach o różnych średnicach. Jak powszechnie wiadomo, jednorodność pola 

magnetycznego to najważniejszy czynnik decydujący o jakości obrazowania systemu. Czy w związku z 

powyższym Zamawiający zgodziłby się na premiowanie lepszej jednorodności pola w sposób proporcjonalny 

zgodnie z propozycją poniżej? 

  

ZESTAW PYTAŃ NR 8 
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13. Gwarantowana homogeniczność pola 

w kuli o średnicy 10 cm mierzona 

metodą VRMS 

≤ 0,05 ppm; 

podać 

 Wartość największa – 0 pkt 

Wartość najmniejsza – 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

13A Gwarantowana homogeniczność pola 

w kuli o średnicy 20 cm mierzona 

metodą VRMS 

≤ 0,15 ppm; 

podać 

 Wartość największa – 0 pkt 

Wartość najmniejsza – 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

14. Gwarantowana homogeniczność pola 

w kuli o średnicy 30 cm mierzona 

metodą VRMS 

≤ 0,5 ppm; 

podać 

 Wartość największa – 0 pkt 

Wartość najmniejsza – 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

14A Gwarantowana homogeniczność pola 

w kuli o średnicy 40 cm mierzona 

metodą VRMS 

≤ 1,5 ppm; 

podać 

 Wartość największa – 0 pkt 

Wartość najmniejsza – 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

14B Gwarantowana homogeniczność pola 

w objętości maksymalnego FOV, nie 

mniejszej niż 45 cm mierzona metodą 

VRMS 

≤ 5,0 ppm; 

podać 

 Wartość największa – 0 pkt 

Wartość najmniejsza – 5 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 30A 

W punkcie 30A Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga cewki do badania stawu skokowego  

i stopy, posiadającej minimum 8 kanałów. Niestety, w modelu, który pragniemy Państwu zaoferować nie 

posiadamy cewki do badania stopy. Badanie stawu skokowego i stopy jesteśmy  

w stanie wykonać przy pomocy znakomitych cewek typu flex lub przy pomocy doskonałej 12 kanałowej cewki 

body. Jakość obrazów pochodzących z takich badań w niczym nie odbiega od jakości badania 

przeprowadzonego przy pomocy cewki dedykowanej. Prosimy więc o dopuszczenie takiego rozwiązania. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ 

W sekcji „CEWKI” Załącznika nr 1a Zamawiający określa swoje wymagania w zakresie cewek. Czy 

Zamawiający zgodziłby się na premiowanie punktami dodatkowych, unikalnych cewek, które pragniemy 

zaoferować, a które z pewnością podniosą komfort pracy Zamawiającego i znacząco poprawią jakość 

obrazowania? Proponujemy uwzględnienie poniższych punktów w specyfikacji: 

34 Wielokanałowa, dedykowana cewka do 

badań stawów żuchwowo-skroniowych , 

minimum 4 kanały 

TAK/NIE  TAK – 5 pkt 

NIE- 0 pkt 

35 Wielokanałowa, dedykowana cewka do 

badań tętnic szyjnych, minimum 8 kanałów 

TAK/NIE  TAK – 5 pkt 

NIE- 0 pkt 

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 58 

W punkcie 58 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanego oprogramowania 

umożliwiającego zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to 

jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje 

oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem. Pragniemy 

poinformować, że w naszych skanerach posiadamy dedykowane oprogramowanie, umożliwiające 

zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu, jednak kontrole nad oprogramowaniem cały czas posiada 

operator, on też decyduje jaką przyjąć strategie i operator realizuje przyjętą strategię badania pacjenta, nie 

oprogramowanie. Uważamy, że takie rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze dla pacjenta i pozwala na pełną 

kontrolę operatora nad badaniem. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści przedstawione powyżej 

rozwiązanie? 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 84 
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W punkcie 84 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga dostarczenia technik obrazowania równoległego opartych 

o algorytmy przetwarzania obrazów typu SENSE. Pragniemy poinformować, że nasza technologia oparta jest o 

autorską kombinację algorytmów typu SENSE i typu GRAPPA, łącząc w sobie zalety obu technik. Jednak z 

formalnego punktu widzenia nasz algorytm został zakwalifikowany do grupy algorytmów GRAPPA (premiowany 

punkt 85), co skutkuje formalnym nie spełnianiem warunków punktu 84. Czy wobec powyższego Zamawiający 

dopuści aparat, którego unikalny algorytm rekonstrukcji oparty jest o autorską technologię łączącą zalety 

technologii SENSE i  technologii GRAPPA? 

Odp. zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 89 

W punkcie 89 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga techniki redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu 

głowy, wspierającej protokoły T1 i T2 ważone. Pragniemy poinformować, że  w naszych aparatach posiadamy 

techniki redukcji artefaktów ruchowych wspierające obrazowanie T2, PD, FLAIR natomiast techniki te nie 

wspierają obrazowania T1. Pragniemy równocześnie podkreślić, że nie stanowi to żadnej przeszkody w 

prawidłowym obrazowaniu pacjentów, gdyż nasze autorskie techniki przyśpieszania czasu badania przy 

pomocy technologii uCS powodują, że artefakty ruchowe dla wszystkich rodzajów obrazowania są zredukowane 

do minimum. Dzieje się tak ze względu na wyjątkowo krótki czas badania. Czy wobec powyższego, 

Zamawiający dopuści następujące brzmienie punktu 90: 

89 Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu głowy, 

wspierająca protokoły generujące obrazy T2-ważone (PROPELLER, 

BLADE lub zgodnie z nazewnictwem producenta) 

TAK; 

podać 

nazwę 

 Bez 

oceny 

Odp. zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 107 

W punkcie 107 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga technik poprawiających stosunek sygnału do szumu i 

kontrast przy krótszych czasach gromadzenia danych opartych o sekwencje RESTORE. Pragniemy 

poinformować, że nasza technika uCS powoduje znaczące skrócenie czasu badań przy zachowaniu a nawet 

poprawie stosunku sygnału do szumu, jednak nie jest techniką typu RESTORE. Z tego względu, prosimy o 

dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, przynoszącego podobną, jeśli nie lepszą korzyść kliniczną. Czy 

wobec powyższego Zamawiający dopuści techniki uCS jako poprawiające stosunek jakość/szum, przy krótszym 

czasie badania, zamiast sekwencji RESTORE? 

Odp. zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 108 

W punkcie 108 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga sekwencji typu 3D DESS pozwalającej na doskonałe 

obrazowanie zmian w obrębie stawu kolanowego. Pragniemy poinformować, że nie posiadamy sekwencji typu 

Double Echo Steady State. Posiadamy natomiast doskonałe sekwencje komplementarne wykazujące równie 

dobrą jakość w obrazowaniu zmian w obrębie stawów. Techniki te jednak nie są oparte o sekwencje Steady 

State. Z tego względu, prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego, przynoszącego podobną, jeśli nie 

lepszą korzyść kliniczną. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści w tym punkcie techniki inne niż typu 

Steady State posiadające taka samą wartość kliniczną i pozwalające na obrazowanie zmian na poziomie 

porównywalnym do technik Steady State? 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 109 

W punkcie 109 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga trójwymiarowych sekwencji do wysokorozdzielczego 

obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucho wewnętrzne czy 

kręgosłup szyjny. Sekwencje te mają się opierać o mechanizm Constructive Interference in Steady State 

(CISS). Pragniemy poinformować, że nie posiadamy sekwencji typu CISS. Posiadamy natomiast doskonałe 

sekwencje komplementarne wykazujące równie dobrą jakość w obrazowaniu wyżej wymienionych anatom ii. 

Techniki te jednak nie są oparte o sekwencje Steady State. Z tego względu, prosimy o dopuszczenie 

rozwiązania alternatywnego, przynoszącego podobną, jeśli nie lepszą korzyść kliniczną. Czy wobec 

powyższego Zamawiający dopuści w tym punkcie techniki inne niż typu CISS posiadające taka samą wartość 

kliniczną i pozwalające na obrazowanie zmian na poziomie porównywalnym do CISS ? 
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Odp. Zamaiwjacy dopuszcza 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 115 

W punkcie 115 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga, aby minimalne pole widzenia w kierunku Z (FOV) 

wynosiło 45 cm. Czy ze względu na znaczenie tego parametru w obrazowaniu dużych obszarów, zwłaszcza 

jamy brzusznej i miednicy, Zamawiający zgodzi się na premiowanie tego parametru w następujący sposób?   

 

11

5 

Max. FOV w osi Z ≥ 45 cm; podać  = 45 cm – 0 pkt 

>45 cm – 5 pkt 

Wyżej opisany parametr znacznie poprawi parametry funkcjonalne oraz zwiększy możliwości diagnostyczne. 

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian 

 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 147 

W punkcie 147 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga, aby konsole diagnostyczne były oparte o architekturę 

klient/serwer. Trudno zrozumieć to wymaganie, biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga tylko jednej stacji 

lekarskiej. W takiej sytuacji rozwiązanie klient/serwer jest rozwiązaniem drogim i nie przynoszącym żadnej 

korzyści. Koszty rozwiązania klient/ serwer są w takiej konfiguracji wielokrotnie wyższe niż przy rozwiązaniu 

opartym o stację wolno stojącą „stand alone”. Stacja „stand alone” połączona z systemem PACS, zapewni 

zdecydowanie większą efektywność pracy przy nieporównywalnie niższych kosztach. Czy wobec powyższego, 

Zamawiający dopuści stację lekarską, spełniającą wszystkie opisane w Załączniku nr 1a funkcjonalności, opartą 

rozwiązanie typu „stand alone”? 

Odp.: Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 160 

W punkcie 160 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga, w oprogramowaniu stacji opisowej, funkcji obliczania 

objętości od narysowanych konturów. Pragniemy poinformować, że w chwili obecnej nie posiadamy takiej 

funkcjonalności na naszych stacjach. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści stację lekarską bez tej 

funkcjonalności? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy zał. nr 1a do SWZ, pkt 171 

W punkcie 171 Załącznika nr 1a Zamawiający wymaga oprogramowania do analizy ilościowej przepływów, 

umożliwiającej pomiary przepływu krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego. Pragniemy poinformować, że w chwili 

obecnej nie posiadamy takiej funkcjonalności na naszych stacjach. Czy wobec powyższego Zamawiający 

dopuści stację lekarską bez tej funkcjonalności? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza 

Pytanie nr 1  

Dotyczy  

Zgoda na przeprowadzenie prezentacji oprogramowania z wszystkimi funkcjami wymienionymi w SIWZ 

dokonana u Zamawiającego  

Prosimy o przedstawienie scenariusza prezentacji. Nie jest możliwe przedstawienie wszystkich opisanych 

funkcji przez Zamawiającego ponieważ do sporej części niezbędne jest podłączenie urządzeń diagnostycznych, 

systemu PACS.  

Odp. Zamawiajacy wykreśla zapis ze specyfikacji 

 

Pytanie nr 2  

Dotyczy  

Sprawdzanie przez program pisowni wprowadzonego wyniku badania, z możliwością dodania występującego 

wyrażenia do słownika użytkownika lub globalnego  

Czy Zamawiający dopuści oprogramowania z dodawaniem nowych słów do słownika użytkownika?  

Odp. Zamawiający dopuszcza 

 

ZESTAW PYTAŃ NR 9 



 

13 

Strona 13 z 13 

Pytanie nr 3  

Dotyczy  

Konfiguracja wydruków w dedykowanym edytorze graficznym, pozwalającym na zamieszczanie logo, 

definiowanie pogrubień, znaków specjalnych, wstawianie automatycznie uzupełnianych pól takich jak nazwy 

urządzeń, nazwy pracowni itp.)  

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie 

na jednego producenta oprogramowania.  

Odp. Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 4  

Dotyczy  

Możliwość jednoczesnego – „hurtowego” wydruku opisów dowolnej liczby badań np. z danego okresu lub 

określonego gabinetu, bez konieczności otwierania poszczególnych kart badań  

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie 

na jednego producenta oprogramowania.  

Odp. Zapis pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 5  

Dotyczy  

ROZBUDOWA PACS, WDROŻENIE RIS WRAZ Z ICH INTEGRACJĄ ZE SZPITALNYM SYSTEMEM HIS  

4. Wykonawca dokona wymiany PACS, wymogi dotyczące wymiany zostały opisane w załączniku nr 1a do 

SWZ.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez rozbudowę PACS rozumie wymianę systemu PACS zgodnie z 

SIWZ. W przeciwnym przypadku prosimy o udostępnienie oferty na integrację oraz rozbudowę posiadanego 

systemu PACS 

Odp. Tak, zamawiający pod pojęciem rozbudowy sytemu PACS rozumie wymianę systemu PACS 

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien samodzielnie wskazać w składanym formularzu 1a, 

parametr dopuszczenia na które się powołuje przy składaniu oferty. Z zaznaczeniem Zestawu pytań oraz 

odpowiedzi której dotyczy. (np. „odpowiedź dopuszczająca zestaw 1 pyt 4”) 

 

 

 

Z-ca Dyrektora SP ZOZ  

Lech Hakciewicz 

/podpis w oryginale/ 

 

 

 


