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Nr sprawy SP ZOZ BP/08/22 

Siemiatycze, dnia 14.09.2022r. 
 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Szpitalna 8 
17-300 Siemiatycze    
    
 
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści Rozpoznania Cenowego 
 

Dotyczy: „NA DOSTAWĘ APARATU RENTGENOWSKIEGO WRAZ Z PRACAMI INSTALACYJNO – 
PRZYSTOSOWAWCZYMI” 

 
 

 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

ZESTAW PYTAŃ NR 1 

 

Pytanie 1. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 6. 
Czy Zamawiający dopuści aparat w którym standardowy zakres ruchu wzdłużnego wynosi 346 cm, natomiast 

może on zostać wydłużony do 540 cm o ile warunki lokalowe i posadowienie aparatu w konkretnym 
pomieszczeniu na to pozwalają przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu aparatu? 
Odp. Zgodnie z załącznikiem nr 1 

 

Pytanie 2. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 9. 
Czy Zamawiający dopuści lampę RTG z obrotem wokół osi pionowej w zakresie od -154° do +182° i obrotem 

wokół osio poziomej +/-140°? 
Jest to niewielka różnica tylko w zakresie obrotu wokół osio pionowej i umożliwia wykonanie wszelkich ekspozycji. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 
 

Pytanie 3. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 12. 
` Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcjonalności wykonywania zdjęć przy pomocy dwóch ognisk? 
Jest to funkcjonalność charakterystyczna tylko dla jednego producenta – PHIILIPS i tym samym Zamawiający 
zamyka sobie drogę do pozyskania ofert od innych wiodących producentów, a jednocześnie nie jest to 
funkcjonalność konieczna do wykonywania badań. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 4. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt. 20. 
Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz dotykowy LCD na kołpaku lampy o wielkości min. 10”? 

Różnica jest niewielka i nie stanowi ograniczenia w użytkowaniu aparatu, a tym bardziej nie ma to wpływu na 
jakość otrzymywanych zdjęć RTG. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 5. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 32. 
Czy Zamawiający dopuści generator z zakresem 0,5 – 800 mAs? 

Jest to mniejszy zakres w górnym przedziale, który i tak praktycznie nie jest wykorzystywany do jakichkolwiek 
badań i nie będzie nigdy wykorzystana. 
 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę 
 

Pytanie 6. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 38. 
Czy Zamawiający dopuści stół pacjenta z zakresami ruchów poprzecznego 28 cm i podłużnego 96 cm?Jest 

to różnica jedynie w zakresie ruchu podłużnego i różnica ta nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu. 
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Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 7. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 43. 
Czy Zamawiający dopuści stół w którym maksymalne obciążenie blatu z zachowaniem pełnego zakresu 

ruchów wynosi 200 kg, natomiast dopuszczalne całkowite obciążenie z zachowaniem ruchu pionowego stołu 
wynosi 300 kg? Są to wartości bardzo duże przez co nie ma praktycznie żadnego ograniczenia w użytkowaniu 
stołu. 
 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę 
 

Pytanie 8. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt. 44 
Czy Zamawiający dopuści stacjonarną kratkę przeciwrozproszeniową? 

Rozwiązanie kratek oscylacyjnych pochodzi z aparatów wykonujących zdjęcia na kliszach, gdzie kratka 
stacjonarna byłaby widoczna. Przy obecnej technologii cyfrowej kratka stała z uwagi na swoją znacznie większą 
gęstość niż rozdzielczość detektora nie jest widoczna na obrazie. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 9. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt. 47. 
Czy Zamawiający dopuści stawy płucny z całkowitym zakresem ruchu panela detekcyjnego wynoszącym 145 

cm, gdzie motoryczny ruch kończy się maksymalnie 13 cm nad posadzką celem zabezpieczenia przed 
uderzeniem w nią a dalszy ruch do podłogi należy wykonać manualnie? 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 10. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 48. 
Czy Zamawiający dopuści statyw płucny w którym panel detekcyjny jest pochylany manualnie? Rozwiązanie 

to jest powszechnie stosowane a aparatach RTG i bardzo dobrze się sprawdza. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 
 

Pytanie 11. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 52. 
Czy Zamawiający dopuści stacjonarną kratkę przeciwrozproszeniową? 

Rozwiązanie kratek oscylacyjnych pochodzi z aparatów wykonujących zdjęcia na kliszach, gdzie kratka 
stacjonarna byłaby widoczna. Przy obecnej technologii cyfrowej kratka stała z uwagi na swoją znacznie większą 
gęstość niż rozdzielczość detektora nie jest widoczna na obrazie. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 12. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 54. 
Czy Zamawiający dopuści statyw płucny z zakresem przesuwu środka panela detekcyjnego od 27 cm do 172 

cm? 
Mowa tutaj o środku panela detekcyjnego, natomiast pole aktywne do wykorzystania do zdjęcia kończy się około 
20 cm wyżej ze względu na rozmiar detektora. 
Jest to nieznaczna różnica w górnym zakresie, który jest praktycznie nie wykorzystywany. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 
 

Pytanie 13. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 56. 
Czy Zamawiający uzna za równoważne do funkcjonalności opisanej w p. 56. Rozwiązanie polegające na 

wykonaniu zdjęcia o zadanej długości, która jest zadana poprzez zaznaczenie promieniem laserowym 
oznaczającym wiązkę centralną promieniowania początek obrazowania i koniec obrazowania? 
Jest to rozwiązanie bardzo praktycznie, ponieważ w jasny sposób zaznaczamy obszar zainteresowania, który ma 
być zobrazowany. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 14. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt. 70. i 71. 
Czy Zamawiający uzna za równoważne oprogramowanie do przetwarzania obrazu, które przetwarza zdjęcia 

wykonane bez kratki przeciwrozproszeniowej w taki sposób nieodbiegający jakością od zdjęć wykonanych 
tradycyjnie z kratką przeciwrozproszeniowa, natomiast parametry ekspozycji są dobierane automatycznie dla 
zdjęć wykonywanych z użyciem detektora w statywie płucnym i w szufladzie stołu? 
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Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 15. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 73. 
Czy Zamawiający dopuści detektor o wadze 3,3 kg? 

Jest to minimalna różnica wynikająca z posiadanej przez detektor zintegrowanej rączki do przenoszenia go. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 16. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt. 77. i 79. 
Czy Zamawiający dopuści monitor do obsługi stacji technika, który ma wielkość ekranu 19” i nie jest 

monitorem dotykowym a wprowadzanie wszelkich danych jest poprzez klawiaturę i graficzny interfejs z 
wykorzystaniem myszki? 
Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w aparatach RTG i nie stanowi ograniczenia w jego wykorzystaniu. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 17. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt. 88. 
Czy Zamawiający dopuści stację akwizycyjną bez opisanej funkcjonalności? 

Dostosowanie jasności i kontrastu jest wykorzystywane na stacji diagnostycznej w programie do oceny 
diagnostycznej. Na stacji akwizycyjnej obraz jest wyświetlany jedynie celem oceny poprawności wykonania 
badania. 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 18. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 95. 
Czy Zamawiający dopuści dwukierunkowy interkom w którym jednak nie ma możliwości regulacji natężenia 

dźwięku niezależnie dla każdego kierunku? 
 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 

Pytanie 19. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał demontażu, utylizacji i dostarczenia karty odpadu 

obecnie posiadanego aparatu RTG, celem wstawienia w jego miejsce nowego aparatu, który jest przedmiotem 
niniejszego postępowania. 
 
Odp. zgodnie z wymogami opisanymi Rozpoznaniem Cenowym i załącznikami 

 

Pytanie 20. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 99. 
Prosimy Zamawiającego  o określenie materiału z jakiego mają być wykonane półfartuchy (ołowiowy lub 

bezołowiowy) oraz ich ochronności i ilości jakiej Zamawiający oczekuje w ramach kompletu. 
Odp. Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie. 

 

Pytanie 21. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 109 
Prosimy o informację kto jest dostawcą systemu informatycznego PACS i RIS. 
Odp. https://kontrola.pl/ 
 

Pytanie 22. Dotyczy załącznika nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 109 
Prosimy o informację czy Zamawiający  dysponuje wolnymi licencjami PACS/RIS w zakresie planowanego 
zakupu urządzeń. 
Odp. Licencje po stronie Wykonawcy 

 

Pytanie 23. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §9 ust 12 
Prosimy celem doprecyzowania o zamianę brzmienia zpisu na następujący: „Wszelkie interwencje serwisowe 

wydłużają okres gwarancji o czas niesprawności urządzenia” określone przez Państwa warunki gwarancji 
dotyczące odnawialności gwarancji w zakresie wymienianych w ramach gwarancji części urządzenia de facto nie 
pozwalają na precyzyjne skalkulowanie oferty. Jak Państwu wiadomo z istoty instytucji gwarancji jakości wynika 
określony okres jej obowiązywania, czyli okres, w którym podmiot uprawniony z gwarancji ma zapewnione 
świadczenia ze strony zobowiązanego z gwarancji (odpowiednio sprzedawcy albo producenta rzeczy) w zakresie 
usunięcia ewentualnych wad urządzenia. Nie bez powodu również ustawowy okres gwarancji na rzecz ruchomą 
wynosi 2 lata, bo jak zakłada ustawodawca, bazując na doświadczeniu rynkowym, wady rzeczy tkwiące w niej w 
chwili sprzedaży (wydania) kupującemu – w szczególności wady materiałowe, konstrukcyjne, montażowe – z 
założenia powinny ujawnić się w początkowym okresie używania rzeczy. Jak Państwu wiadomo, tzw. okres 
żywotności urządzenia nie ma nic wspólnego z okresem gwarancji. Jakkolwiek na rynku spotyka się czasami tzw. 
„gwarancję dożywotnią”, to przy bliższym zapoznaniu się z jej warunkami okaże się zazwyczaj,  że jest to tylko 
„chwyt reklamowy” albo taka gwarancja dotyczy bardzo specyficznego rodzaju rzeczy, do których wyroby 
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(urządzenia) medyczne z całą pewnością nie należą. Mamy przy tym świadomość, że postawiony przez Państwa 
warunek w zakresie odnawialności gwarancji na wymieniane części urządzenia odpowiada istniejącym przepisom 
Kodeksu cywilnego, ale, jak Państwu wiadomo, przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji mają tylko 
charakter „pomocniczy” na wypadek, gdyby strony umowy nie sprecyzowały warunków gwarancji i siłą rzeczy 
muszą mieć jak najbardziej ogólne / uniwersalne brzmienie, które może nie być i z reguły nie jest adekwatne w 
stosunku do nowoczesnych urządzeń medycznych. Urządzenia takie, jak Państwo wiecie, ze swej natury bardzo 
skomplikowane, składają się z wielu części / podzespołów / oprogramowania, podlegają z mocy przepisów 
krajowych i unijnych rozlicznym procesom certyfikacyjnym / jakościowym, z tego też względu niezwykle rzadko 
(jeśli już ulegają jakiejś awarii, uszkodzeniu) naprawia się poszczególne ich części / podzespoły - części / 
podzespoły takie ulegają wymianie na certyfikowane części / podzespoły. Z tego też względu każda taka naprawa 
gwarancyjna prowadziłaby do odnowienia gwarancji w zakresie tej części, w najgorszym przypadku na cały okres 
tzw. „żywotności urządzenia”. A nie taki jest przecież sens i istota gwarancji i co najważniejsze, niemożliwe staje 
się de facto określenie czasu, w którym wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie 
zobowiązanym w okresie gwarancji, co bezpośrednio przekłada się na brak możliwości właściwego skalkulowania 
ceny oferty 
Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. Warunki biegu 
gwarancji zostały określone precyzyjnie w § 9 ust. 12 i nie wymagają one ani zmiany ani doprecyzowania. 
Pozostałe twierdzenia, zawarte w pytaniu, nie uwzględniają tego, że Zamawiający wyznaczył 12-
miesięczny okres gwarancji, a zatem stosunkowo krótki. Oczywiście istnieje ryzyko permanentnej 
wymiany danej części i odnawiania na nią gwarancji, ale ryzyko to jest niwelowane przede wszystkim 
krótkim, jak to już wcześniej wskazano okresem gwarancji oraz jak podał pytający jednak stosunkowym 
brakiem awaryjności dostarczanego urządzenia RTG. 

 
 

Pytanie 24. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §9 ust 13 
Prosimy o potwierdzenie, że przez naprawę istotną rozumie się naprawę o wartości przekraczającej 40% 

wartości urządzenia. 
Odp.Zamawiający nie potwierdza tego, że istotna naprawa zależna jest od jej wartości. Istotna naprawa to 
taka, która związana jest z wadą uniemożliwiającą lub w poważny sposób utrudniającą korzystanie z 
aparatu RTG. 

 
 

Pytanie 25. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §13 ust 5 
Prosimy o dodanie „z zastrzeżeniem, że 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” 
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.Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. 

 
 

Pytanie 26. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §6 ust 1 
Prosimy o dodanie: „W zakresie przewidzianym przez producenta do wykonania samodzielnie przez 

użytkownika” 
Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. 

 
 

Pytanie 27. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §6 ust 4 
Żaden z oferentów nie może akceptować nieznanych kosztów, proszę o usunięcie. 

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. 

 
 

Pytanie 28. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §9 ust 3 oraz załącznika nr 1 WYMAGANIA 
TECHNICZNE I FUNKCJONALNE pkt 116 i 117 

Prosimy o doprecyzowanie: „Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” 
Odp.Zamawiający zgodził się na zmianę wzoru umowy w § 9 ust. 3 i wskazanie, że czas reakcji serwisu to 
"24 godziny w dni robocze" zgodnie z pkt 116 załącznika nr 1 (Formularz ofertowo cenowy wraz ze 
specyfikacją). Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że dni robocze we wzorze umowy i wspomnianym 
załączniku nr 1 należy rozumieć jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. Nie wymaga to zmiany wzoru umowy, a niniejsza odpowiedź jest wskazaniem interpretacyjnym 
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jej zapisów. 

 
 

Pytanie 29. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §9 ust 7 
Prosimy  o rezygnację z wymagania wymiany sprzętu na nowy, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia 

takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i 
podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub 
podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i 
terminowym. 
Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy.  

 
 

Pytanie 30. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §9 ust 10 
Prosimy  o rezygnację z wymagania wymiany sprzętu na nowy, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia 

takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i 
podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub 
podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i 
terminowym. 
Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy.  

 
 

Pytanie 31. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §9 ust 13 
Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i 

interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, 
Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być 
nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione 
rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej 
wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na 
sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia. 
Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy.  

 
 

Pytanie 32. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY §9 ust 20 
Czy Zamawiający rozważy wykreślenie powyższego postanowienia? 

Uzasadnienie: 
Stosowanie narzędzi umożliwiających serwisowanie aparatu RTG poza Wykonawcą musi być rozpatrywane 
przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania 
sprzętu nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może 
mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów.  Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w 
swoim zakresie zadbać o dostęp do narzędzi umożliwiających serwisowanie RTG i ponosić odpowiedzialność 
związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że narzędzia umożliwiające serwisowanie RTG są powszechnie 
oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich. 
Odp.Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z wzoru umowy konieczności przekazania mu kluczy 
licencyjnych, kodów, w tym serwisowych, a także innych dostępności koniecznych i niezbędnych do 
serwisowania RTG. Zatem z wzoru umowy usunięty zostaje § 1 ust. 7 i § 9 ust. 20.  

Pytanie 33. Dotyczy załącznika nr 2 WZÓR UMOWY 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by całość lub część wynagrodzenia należnego Wykonawcy było realizowane 

przez rachunek rozliczeniowy zgłoszony do właściwego organu podatkowego i znajdującego się w wykazie, o 
którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U.2018.2174 z 
późn. zm), którego właścicielem byłby podmiot inny niż Wykonawca (precyzując np. właścicielem byłby 
podwykonawca w zakresie dostawy sprzętu medycznego ). Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu 
ochronę interesów podwykonawcy (dostawcy sprzętu medycznego) nie będącego podwykonawcą robót 
budowlanych. 
Odp.Umowa na realizację zamówienia podpisana zostanie z konkretnym podmiotem. Realizacja zatem 
wynagrodzenia na rachunek podmiotu niebędącego Wykonawcą nie wchodzi w grę, bowiem oznacza to 
brak dowodu na uiszczenie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, a zatem naraża Zamawiającego na 
ryzyko zarzutu braku zapłaty wynagrodzenia. Poza tym Zamawiający musi rozliczyć projekt z instytucją 
finansującą i co do tego musi przedłożyć dowód uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, a nie 
jakiegokolwiek innego podmiotu. 

 

Pytanie 34.   
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń  potrzebnych do 

uruchomienia aparatu nie warunkuje podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji. 
Zwracamy uwagę, że pozwolenia są wydawane przez organy administracyjne na czas pracy których Wykonawca 
nie ma wpływu. 
Odp.Do Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich możliwych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do 
prawidłowego, zgodnego z prawem działania RTG. Normalny czas trwania postępowania 
administracyjnego Wykonawca jednak musi uwzględnić wykonując umowę w ramach terminu jej 
wykonania. 
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Pytanie 35. Dotyczy rozdziału XII rozpoznania cenowego, ppkt 4 
Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część 

parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, 
które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu 
posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG? 
 
Odp. Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta. Przy zastrzeżeniu iż przy powzięciu wątpliwości 
Zamawiający będzie dochodził potwierdzenia parametrów innymi sposobami. 
 

 
 

ZESTAW PYTAŃ NR 2 
 
Pytanie nr 1. Dotyczy załącznika „Rozpoznanie cenowe” pkt. VI 

Czy Zamawiający potwierdza, że zaszyfrowana oferta powinna być plikiem, zapisanym w 

formacie pdf z ustawionym hasłem ? 

Odp. W przypadku składania oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej posianych w 

Rozpoznaniu Cenowym Zamawiający zaleca, aby oferta została stworzona w formacie pdf oraz podpisana 

podpisem kwalifikowalnym spakowana wraz z resztą plików za pomocą programów do archiwizacji typu 

„7-zip, TAR” bądź inny ogólnie dostępny program. Tak skompresowany plik należy zabezpieczyć hasłem 

oraz następnie przesłać Zamawiającemu na wskazany adres poczty elektronicznej. Hasło zgodnie z 

zapisami Rozpoznania Cenowego wykonawca przesyła Zamawiającemu odrębną wiadomością po 

godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenia aplikacyjne zostały wykonane w oddzielnym terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym? Wykonanie szkoleń jest możliwewyłącznie po formalnych odbiorach 

pomieszczeń przez uprawnione instytucje. 

Odp. Zgodnie z § 6 ust. 3 wzoru umowy instruktaż personelu medycznego ma być przeprowadzony po 

dokonaniu odbiorów końcowych i to w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Natomiast z § 5 wzoru 

umowy wynika, że dostarczony aparat RTG w momencie odbiorów końcowych musi być zdatny do 

używania. Używanie nie jest możliwe bez odbiorów pomieszczeń pracowni RTG przez uprawnione 

instytucje. 

 

Pytania dotyczące projektu umowy: 

Pytanie nr 3. dotyczy § 1 pkt. c) 

Prosimy o potwierdzenie, że do Wykonawcy należy przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej 

do uzyskania zezwolenia na uruchomienie nowej pracowni RTG, natomiast zgłoszenie i uzyskanie zezwolenia 

przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego na użytkowanie pracowni RTG należy do właściciela 

sprzętu (Zamawiającego).Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż Wykonawca nie ma wpływu na czas wydania decyzji 

administracyjnych co może uniemożliwić terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Odp. Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. c) wzoru umowy do Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich możliwych zgód, 

pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z prawem działania RTG. Zamawiający 

nie wyłączył, a wręcz położył szczególny nacisk na uzyskanie przez Wykonawcę  zezwolenia na używanie 

RTG od właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Normalny czas trwania postępowania 

administracyjnego Wykonawca jednak musi uwzględnić wykonując umowę w ramach terminu jej 

wykonania. 

Pytanie nr 6. dotyczy § 1 ust. 7 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Wykonawca zobowiązany jest po upływie okresugwarancji i 

rękojmi do przekazania Zamawiającemu wszelkich kluczy licencyjnych, kodów, wtym serwisowych, a także innych 

dostępności koniecznych i niezbędnych do serwisowania RTGtakże poza Wykonawcą”.?Pozbawianie sprzętu 

wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim wkontekście zapewnienia bezpieczeństwa 

jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używaniasprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje 

ryzyko nieuprawnionej inieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki 



7 

 

dlapacjentów. Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresiezadbać o dostęp oraz 

kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z wzoru umowy konieczności przekazania mu kluczy 

licencyjnych, kodów, w tym serwisowych, a także innych dostępności koniecznych i niezbędnych do 

serwisowania RTG. Zatem z wzoru umowy usunięty zostaje § 1 ust. 7 i § 9 ust. 20. 

Pytanie nr 9. dotyczy § 9 ust. 20 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca 

przekazujeZamawiającemu protokolarnie narzędzia umożliwiające serwisowanie RTG poza Wykonawcą, o 

którychmowa w § 1 ust. 7 Umowy”. ?Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim 

zakresie posiadać narzędzia serwisoweoraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z wzoru umowy konieczności przekazania mu kluczy 

licencyjnych, kodów, w tym serwisowych, a także innych dostępności koniecznych i niezbędnych do 

serwisowania RTG. Zatem z wzoru umowy usunięty zostaje § 1 ust. 7 i § 9 ust. 20. 

 

Pytanie nr 10.  

Dotyczy projekt umowy § 13 ust. 1d)Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu określonego w §13 ust. 1 

pkt d)?Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej i nie podlegającej odrzuceniu oferty. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. 

Pytanie nr 11. dotyczy § 13 ust. 2 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „W przypadku utraty, z winy Wykonawcy, dotacji przyznanej 

Zamawiającemu ze środków publicznych na zakup RTG i dostosowanie pomieszczenia Zamawiającego dotego 

celu, Wykonawca niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 zapłaci Zamawiającemu karęumowną w 

wysokości utraconej dotacji.” Obecny zapis jest wyjątkowo niekorzystny dla Wykonawcy i możeskutkować 

niemożliwością złożenia oferty. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. Zapis wskazany jest 

typowym zapisem o odpowiedzialności odszkodowawczej, a Wykonawca przy takim zapisie nie powinien 

obawiać się niczego, bo jego odpowiedzialność musi być zawiniona. 

 
 

 
ZESTAW PYTAŃ NR 3 

 

 
1. Rozdział XII.4 Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w 

dokumentach typu foldery, fotografie, katalogi jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 1, 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.? 

Odp. Zamawiający wymaga tylko w zakresie przedłożonych dokumentów, folderów, fotografii i katalogów, 

spełnienia parametrów określonych w załączniku nr 1. W pozostałym przedstawionym w pytaniu zakresie 

obowiązki wskazane wynikają z wzoru umowy i obciążają Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia. 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 – zestawienie parametrów technicznych: 

2. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, WYMAGANIA 

TECHNICZNE I FUNKCJONALNE, pkt 2 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 

dwa detektory cyfrowe, będące detektorami mobilnym wifi, z możliwością instalacji wewnątrz statywu do zdjęć 

odległościowych lub w stole (pełna wymienność detektorów), z możliwością ładowania w statywie do zdjęć 

odległościowych i w stole bez konieczności wyjmowania detektora. Detektor będąc zainstalowanym w statywie i w 

stole komunikuje się z systemem za pomocą interfejsu kablowego fabrycznie wbudowanego w szufladę co 

zapewnia niezakłóconą pracę i praktycznie nie różni się od funkcjonalności detektora wbudowanego. 
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Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

3. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, WYMAGANIA 

TECHNICZNE I FUNKCJONALNE, pkt 4 

Z zamieszczonego opisu parametrów SWZ wynika, że Zamawiający planuje zakupić zaawansowany 

technologicznie, cyfrowy aparat RTG. Takie aparaty cechuje złożoność budowy wynikająca z konieczności 

synergii pomiędzy poszczególnymi modułami aby dać jak najlepszy efekt w postaci najwyższej jakości obrazu 

przy zachowaniu jak najmniejszej dawki promieniowania. 

W związku z powyższym najbardziej zaawansowane systemy zbudowane są z podzespołów, które są 

wyprodukowane przez jednego producenta. Takie rozwiązanie daje gwarancje, iż elementy te idealnie ze sobą 

współpracują, dzięki czemu oprócz wspomnianej wcześniej jakości obrazu i niskiej dawki promieniowania dają 

gwarancję długiej, bezawaryjnej eksploatacji. 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. 

Zamawiający w punkcie 4 słusznie wymaga, aby istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj min. generator, 

lampa rentgenowska, stół kostny, statyw płucny, zawieszenie sufitowe wyprodukowane były przez tego samego 

producenta. Zapewne przez omyłkę pisarską, Zamawiający nie wymienia bardzo istotnej części, jaką jest 

detektor. Proponujemy zatem modyfikację treści tego punktu wymagań technicznych: 

4. Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, 
lampa rentgenowska, stół kostny, statyw płucny, zawieszenie 
sufitowe, detektory tego samego producenta i objęte jednym 
certyfikatem CE 

TAK 

TAK 

Bez punktacji 

Odp. Sugestia zawarta w pytaniu jest tylko oceną pytającego. Zamawiający nie zgadza się na 
proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo cenowego wraz ze specyfikacją. 

4. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, LAMPA RTG, pkt 6 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 
zakres ruchu wzdłużnego układu lampy RTG ≥ 480 cm. Różnica między parametrem oferowanym a wymaganym 
jest niewielka (20 cm) i nie wpłynie na możliwości kliniczne aparatu. 

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakresy ruchu dotyczą maksymalnego zakresu osiąganego przez 
oferowany model aparatu. W warunkach rzeczywistej instalacji zakres ten może być ograniczony przez instalacje 
znajdujące się na suficie lub poprzez wymiary samego pomieszczenia. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 
odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 
będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wskazany w załączniku nr 1 
zakres ruchu wzdłużnego układu lampy RTG jest parametrem możliwym i minimalnym do osiągnięcia. 

5. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, LAMPA RTG, pkt 11 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG o rozmiarze ogniska dużego 
≤ 1,3 (Zgodnie z IEC 60336)? Aparat dzięki wyposażeniu w detektory cyfrowe o bardzo wysokich parametrach 
obrazowania zapewnia wzrost wykrywalności drobnych struktur anatomicznych do 40%. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 
odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 
będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

6. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, LAMPA RTG, pkt 14 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG o szybkości chłodzenia 
anody ≥75 kHu/min? Aparat został zaprojektowany z myślą o najwyższej jakości obrazowania przy jak 
najmniejszej dawce dzięki czemu anoda lampy nie jest narażona na konieczność absorpcji dużych energii. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. 
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Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

7. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, LAMPA RTG, pkt 15 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG o pojemności cieplnej 
kołpaka ≥ 1,5 MHU? Aparat został zaprojektowany z myślą o najwyższej jakości obrazowania przy jak 
najmniejszej dawce dzięki czemu lampa RTG nie jest narażona na konieczność absorpcji dużych energii. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

8. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, LAMPA RTG, pkt 19, 20 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 

dotykowy panel LCD min. 6” na kołpaku lampy RTG z możliwością: zmiany miejsca ekspozycji: stół, statyw lub 

wolna, zmiany warunków ekspozycji oraz ich prezentację, z informacją o parametrach wykonywanego badania: 

kąt lampy, SID, dane pacjenta (imie i nazwisko). Wartości dodatkowej filtracji i pola kolimacji prezentowane są na 

oddzielnym wyświetlaczu kolimatora.  Dotykowy panel swoim rozmiarem dopasowany jest do ilości i sposobu 

rozmieszczenia funkcji aparatu realizowanych za jego pomocą pozwalając na ergonomiczne wykorzystanie 

przestrzeni kołpaka lampy RTG. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

9. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, LAMPA RTG, pkt 24 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 
zmotoryzowany ruch pionowy oraz pochylania szuflady detektora w statywie z możliwością sterowania nimi 
zdalnie z pilota, bez możliwości synchronizacji pozycji detektora (w pionie) w statywie do promienia wiązki RTG 
dla wiązki prostopadłej i skośnej. Samoczynny ruch synchronizacji statywu może powodować dyskomfort u 
pozycjonowanego pacjenta. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 
odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 
będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

10. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, LAMPA RTG, pkt 25 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 

automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich wyłącznie na statywie do zdjęć odległościowych po zaznaczeniu 

punktu początkowego i końcowego wykonywane za pomocą automatycznego ruchu lampy RTG. 

Wykonywanie zdjęć kości długich na stole diagnostycznym jest rzadko wykorzystywane klinicznie ze względu za 

konieczność wystąpienia fizjologicznego obciążenia elementów anatomicznych. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

11. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, GENERATOR RTG, pkt 

28 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 
maksymalny prąd generatora (dla generatora o mocy 65 kW) ≥ 800 mA.   

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

12. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, GENERATOR RTG, pkt 

31 
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Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 

najkrótszy możliwy czas ekspozycji ≤ 2 [ms]. Czas ekspozycji jest bezpośrednio związany z wartością mAs, i to 

iloczyn dwóch parametrów decyduje o jakości i dawce ekspozycji. Oferowane przez nas rozwiązanie ma szeroki 

dostępny zakres prądów lampy mA dzięki czemu wynik iloczynu prądu i czasu ekspozycji odpowiada klinicznie 

stosowanym wartościom. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

13. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, GENERATOR RTG, pkt 

32 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 
zakres mAs min. 0,5 do 630 [mAs]. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, 
konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on 
czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

14. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, STÓŁ KOSTNY, pkt 36 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu z zakresem 

pionowego ruchu blatu stołu min. 30 cm. 

 Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 

cenowego wraz ze specyfikacją. 

15. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, STÓŁ KOSTNY, pkt 38 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu z zakresem ruchu 

płyty pacjenta poprzecznym 20 cm i wzdłużnym 99 cm.   

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 

cenowego wraz ze specyfikacją. 

16. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, STATYW PŁUCNY, pkt 

54 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu z zakresem 

przesuwu środka rentgenowskiego detektora panelowego mierzony od podłogi min. 30 cm do 175cm. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 

cenowego wraz ze specyfikacją. 

17. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, RENTGENOWSKI 

DETEKTOR PANELOWY (CSI) W STATYWIE, pkt 59, 60 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że w przypadku zastosowań aparatu do badań ortopedycznych, 

zwłaszcza dłoni, nadgarstków, stawów skokowych oraz pediatrycznych, wartość rozdzielczości detektora ma tym 

większe znaczenie dla wydajności i dokładności obrazowania. Wartości parametrów DQE, MTF oraz 

rozdzielczości mają bezpośredni wpływ na jakość obrazowania niewielkich obiektów i struktur. Wymagana przez 

Zamawiającego wartość ilości pikeli detektora jest bardzo niska i może skutkować zaoferowaniem rozwiązań o 

innym poziomie technologicznym. Wnosimy zatem o modyfikację tego punktu formularza: 

59. Matryca detekcji promieniowania rtg ≥15 Mpix TAK Bez punktacji 
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60. Wymiar piksela ≤124µm TAK Bez punktacji 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 

cenowego wraz ze specyfikacją. 

18. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, PRZENOŚNY, 

RENTGENOWSKI DETEKTOR PANELOWY, pkt 66, 67 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że w przypadku zastosowań aparatu do badań ortopedycznych, 

zwłaszcza dłoni, nadgarstków, stawów skokowych oraz pediatrycznych, wartość rozdzielczości detektora ma tym 

większe znaczenie dla wydajności i dokładności obrazowania. Wartości parametrów DQE, MTF oraz 

rozdzielczości mają bezpośredni wpływ na jakość obrazowania niewielkich obiektów i struktur. Wymagana przez 

Zamawiającego wartość ilości pikeli detektora jest bardzo niska i może skutkować zaoferowaniem rozwiązań o 

innym poziomie technologicznym, a dodatkowo, jest niespójna z wymaganiami dla detektora w statywie płucnym. 

Wnosimy zatem o modyfikację tego punktu formularza: 

66. Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą  
pikseli (mln) 

≥ 12 Mp, podać 
TAK 

Bez punktacji 

67. Rozmiar piksela ≤ 124 µm, podać TAK Bez punktacji 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 

cenowego wraz ze specyfikacją. 

19. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, PRZENOŚNY, 

RENTGENOWSKI DETEKTOR PANELOWY, pkt 75 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 

detektor o maksymalnej ilości ekspozycji na jednym ładowaniu ≥ 240. Różnica między parametrem wymaganym 

a oferowanym nie wpływa na parametry kliniczne i użytkowe aparatu ponieważ detektor jest ładowany w 

dedykowanej kieszeni aparatu przeznaczonej również do jego bezpiecznego przechowywania np. podczas 

transportu aparatu. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 

cenowego wraz ze specyfikacją. 

20. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, KONSOLA 

OPERATORA, pkt 79 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego 

możliwość wprowadzania danych za pomocą klawiatury i monitora bez funkcji dotykowej, bezpośrednio na 

stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu DicomWorklist. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

21. Dotyczy Załącznik nr 1, Formularz ofertowo cenowy wraz ze specyfikacją, KONSOLA 

OPERATORA, pkt 88 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie tego punktu formularza w całości. Wymaganie to 
jest ściśle związane z funkcjonalnościami oferowanymi przez jednego producenta aparatów RTG i narusza 
zasady uczciwej konkurencji. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej 
odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń 
będących przedmiotem zamówienia. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 

cenowego wraz ze specyfikacją. 

Dotyczy wzoru umowy: 

22. Dot.§1 ust.7oraz §9 ust.20 
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Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, 

regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie aparatów, a w tym za 

możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych 

powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Aparat RTG stanowiący 

przedmiot zamówienia jest urządzeniem, którego używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie 

bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich napraw i przeglądów serwisowych wymaga 

zaawansowanego przeszkolenia. 

Mając na względzie powyższe  zwracamy się  do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania 

kodów, w tym serwisowych, a także innych dostępności koniecznych i niezbędnych do serwisowania aparatu  

RTG. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z wzoru umowy konieczności przekazania mu kluczy 

licencyjnych, kodów, w tym serwisowych, a także innych dostępności koniecznych i niezbędnych do 

serwisowania RTG. Zatem z wzoru umowy usunięty zostaje § 1 ust. 7 i § 9 ust. 20. 

23. Dot.§9 ust.3  

Prosimy o zmianę zapisu w ust. 3 na  zgodnyz wymogiem Załącznika nr 1, pkt. 116: „Czas reakcji 

serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy to maksymalnie 24 godziny w dni robocze, za reakcję serwisu 

Zamawiający uznaje również zdalną diagnostykę wykonaną za pośrednictwem sieci internetowej”. 

Odp. Zamawiający zgadza się na tę zmianę w § 9 ust. 3 wzoru umowy i zmienia czas rekcji serwisu od 

powiadomienia do rozpoczęcia naprawy, z uwzględnieniem zdalnej diagnostyki wykonanej za 

pośrednictwem sieci internetowej z „36 godzin” na „24 godziny w dni robocze”. 

24. Dot.§9 ust.12, ust. 13 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści ust. 12 i 13 tak, aby okres gwarancji na wymienione 

elementy (części) kończył się 12 miesięcy po upływie podstawowej gwarancji na cały aparat? 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. 

25. Dot. §9 ust. 17 

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 dodanie zdania drugiego 

do § 9 ust. 17 i wskazanie, że uprawnienie 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 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 dodanie zdania drugiego o następującej 

treści: 

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące 

rękojmi.” 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. Jeśli Wykonawca 

dostarczy w pełni sprawny i sprawdzony aparat RTG, ryzyko odstąpienia od umowy w ramach rękojmi 

przez Zamawiającego jest mniej niż minimalne. 

26. Dot.§9, ust. 4, pkt. 1) 

 Prosimy o zmianę zapisu w ust. 4 pkt 1)na  zgodnyz wymogiem Załącznika nr 1, pkt. 117: 

„niewymagającej importu części w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (dotyczy także prac instalacyjno - 

przystosowawczych)”. 
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Odp. Zamawiający zgadza się na tę zmianę w § 9 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy i zmianę czasu usunięcia wad 

nie wymagających importu części (dotyczy także prac instalacyjno - przystosowawczych) z maksymalnie 

„2 dni roboczych” na maksymalnie „3 dni robocze”. 

27. Dot.§13 ust.1.b  

W naszej opinii zaproponowana kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy jest rażąco wysoka. 

Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 10% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 

zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. 

28. Dot.§13 ust.1.d 

Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie poziomu kary  do 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad RTG. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. 

29. Dot.§13 ust.6  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu będą należne tylko kary umowne naliczone przed dniem 

rozwiązania umowy. 

Innymi słowy, że od momentu rozwiązania umowy (niezależnie od przyczyn i podstaw takiego rozwiązania) 

naliczane nie będą już nowe kary (tj. za każdy kolejny dzień od dnia rozwiązania umowy). Od momentu 

rozwiązania umowy wykonawca przestaje być zobowiązany do realizacji zobowiązań umownych w terminach 

wskazanych w umowie, ale niezależnie od rozwiązania umowy wykonawca powinien zapłacić zamawiającemu 

należne kary, tj. naliczone w okresie trwania umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, na które zostały 

zastrzeżone. Dlatego prosimy o doprecyzowanie § 13 ust. 6 Umowy w następujący sposób: 

„6. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do 

żądania zapłaty kar umownych naliczonych do dnia rozwiązania Umowy.” 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. Istota instytucji 

odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy, winna wyjaśniać wszelkie przedstawione w pytaniu 

zagadnienia. Zamawiający nie może też zastrzec, że po rozwiązaniu albo odstąpieniu od umowy nie 

będzie naliczał kar umownych, bowiem w takiej sytuacji kara za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w ogóle nie mogłaby być stosowana. 

30. Dot.§13 ust.7  

Prosimy o usunięcie postanowienia § 14 ust. 7 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do 

potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. 

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.   

Ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują 

Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Zgodnie bowiem z art. 15r¹ ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) 

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z 

COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może 

potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o 

zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić 

zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę wzoru umowy. Art. 15r
1
 ustawy z 

dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 

2021, poz. 2095 ze zm.) został uchylony z dniem 24.08.2022 r. 

 

31. W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez 
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Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć 

umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający 

przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym 

przez Wykonawcę? 

Odp. Jak słusznie wskazano w pytaniu – w trakcie realizacji umowy może aczkolwiek nie musi dojść do 
przekazania Wykonawcy danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. Jak tylko pojawi 
się takie realne zagrożenie Zamawiający z Wykonawcą podpisze umowę o powierzenie przetwarzania 
danych osobowych na wzorze jakim się sam Zamawiający posługuje. 

Dotyczy prac adaptacyjnych: 

32. W związku z tym, że wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Osłon Stałych prosimy o 

udostępnienie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla pomieszczenia przeznaczonego do instalacji aparatu RTG. . 

Prosimy także o  udostępnienie niezbędnych informacji potrzebnych do jego sporządzenia. 

Odp. Zamawiający udostępnia dokumenty z pytania. 

33. Prosimy o udostępnienie kontaktu do Inspektora Ochrony Radiologicznej Zamawiającego. Konsultacja z 

nim będzie konieczna przy wykonaniu projektu Osłon Stałych. 

Odp. Zamawiający udostępnia imię i nazwisko oraz telefon Inspektora Ochrony Radiologicznej u 

Zamawiającego: Edyta Tymińska 

34. W związku ze spoczywającym na Wykonawcy obowiązkiem uzyskania wszelkich zgód i dopuszczeń dla 

tychże osłon ze strony wszelkich instytucji, w tym  ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prosimy o 

potwierdzenie , ze Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych upoważnień do przeprowadzenia tych 

czynności, które zostaną zaakceptowane przez organy Państwowe w tym WSSE. 

Odp. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych upoważnień i pełnomocnictw do pełnego 

wykonania umowy. 

35.  Prosimy o opublikowanie na stronie postępowania planu pomieszczenia przeznaczonego do instalacji 

aparatu RTG wraz z wymiarami uwzględniającego położenie istniejącego aparatu RTG typu telekomando. 

Odp. Zamawiający udostępnia dokumenty z pytania. 

 

36. Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie wymóg przeprowadzenia przez Wykonawcę adaptacji 

pomieszczenia oraz instalacji nowego urządzenia w sposób niezakłócający sprawnego funkcjonowania 

istniejącego aparatu RTG? Informujemy że przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz instalacja nowego 

urządzenia będzie wymagało zgromadzenia w pomieszczeniu narzędzi i materiałów, które mogą stanowić 

zagrożenie dla pacjentów równocześnie przebywających w pomieszczeniu. Konieczność każdorazowego 

przerywania prac i uporządkowania pomieszczenia przed wykonaniem badania  pacjenta praktycznie uniemożliwi 

wykonanie adaptacji i instalacji lub  wydłuży ten proces do nieakceptowalnych rozmiarów. 

Odp. Zamawiający wymaga by aktualnie używany aparat RTG mógł wykonywać badania w ramach 

kontraktu z NFZ na bieżąco. To na Wykonawcy spoczywa taka organizacja adaptacji i instalacji by ten 

wymóg został spełniony. Oczywiście Zamawiający dopuszcza porozumienie się w tej kwestii i 

umożliwienie wykonania określonych prac przez Wykonawcę w ciągu krótkiego czasu, w którym badania 

na używanym aparacie RTG nie będą prowadzone.   

37. Prosimy o informację czy w pomieszczeniu aparatu RTG istnieje jaka kolwiek instalacja P.POŻ i jeśli tak 

to czy Zamawiający będzie wymagał ingerencji Wykonawcy w tą instalację? 

Odp. W pomieszczeniu RTG nie zachodzi potrzeba ingerencji w instalację P.POŻ. 

38. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi ta to prosimy o wyspecyfikowanie niezbędnych prac. 

Prosimy tez o informację czy instalacja P.POŻ jest na gwarancji i kto jest gwarantem. 

Odp. Odpowiedź j.w. 

39. Czy Zamawiający oczekuje instalacji lub modernizacji instalacji gazów medycznych? 

Odp. Zamawiający nie wymaga ani instalacji ani modernizacji instalacji gazów medycznych. 

40. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyspecyfikowanie jakich prac oczekuje 

Zamawiający? Prosimy tez o informację gdzie są najbliższe punkty dostępowe do szpitalnych instalacji gazów 

medycznych? 



15 

 

Odp. Pytanie nie wymaga odpowiedzi z uwagi na odpowiedź Zamawiającego na pytanie 39. 

41. Prosimy o podanie danych kontaktowych do osób z którymi należy współpracować podczas integracji 

nowych urządzeń z systemami PACS RIS oraz HIS Zamawiającego . Niezbędny będzie kontakt do Informatyka 

Zamawiającego zajmującego się tymi systemami. 

Odp. Zamawiający podaje kontakt do informatyka: p.warszycki@spzozsiemiatycze.pl 

r.nesterowicz@spzozsiemiatycze.pl 

42. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy instalacji sieci  IT ? Jeśli tak to prosimy o określenie w jakiej 

kategorii ma zostać wykonana ta instalacja. Prosimy także o podanie w jakiej odległości znajdują się punkty 

dostępowe do istniejącej w szpitalu sieci IT. 

Odp. Tak, CAT 6, Punkt dostępowy maks 10m 

43. Jeśli wykonanie sieci IT nie leży w zakresie Wykonawcy to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

umożliwi podłączenie nowego aparatu RTG do istniejącej sieci IT w miejscu instalacji konsoli tego aparatu. 

Odp. TAK 

44. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca w pomieszczeniu wentylacja spełnia wymagania aktualnych 

polskich przepisów w tym zakresie . 

Odp. Istniejąca wentylacja spełnia obecne wymagania polskich przepisów 

45. Prosimy o udostępnienie aktualnego raportu z pomiarów istniejącej wentylacji w pomieszczeniu  

przeznaczonym do instalacji aparatu RTG wraz z projektem rozmieszczenia nawiewów i wywiewów z podaniem 

ich wydajności. Dane te są konieczne do Projektu Osłon Stałych. 

Odp. Raport z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.[ 

46. Czy Zamawiający oczekuje instalacji urządzeń klimatyzacyjnych? Jeśli tak to prosimy o określenia 

miejsca możliwej instalacji jednostek zewnętrznych tych instalacji. 

Odp. W pomieszczeniu RTG znajduje się istniejąca jednostka klimatyzacji. W zakresie montażu urządzeń 

zachodzi jedynie potrzeba dostosowania lokalizacji istniejących urządzeń do potrzeb montażowych 

nowego aparatu RTG. 

47. Jeśli nie to czy Zamawiający wykona odpowiednią instalację we własnym zakresie by zapewnić 

odpowiednie warunki wilgotnościowe i temperaturowe w pomieszczeniu aparatu RTG? 

Odp. Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany nowy aparat RTG ma odpowiednie urządzenia 

klimatyzacyjne. 

48. Czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniu? 

Odp. Zamawiający nie oczekuje wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniu, w którym ma być 

zainstalowany nowy aparat RTG. 

49. Czy Zamawiający oczekuje instalacji nowego oświetlenia w pomieszczeniach RTG? LED? 

Odp. Zamawiający nie wymaga instalacji nowego oświetlenia w pomieszczeniu, w którym ma być 

instalowany nowy aparat RTG. 

50. Czy Zamawiający wymaga instalacji sufitu podwieszanego? 

Odp. Zamawiający nie wymaga w ramach zamówienia instalacji sufitu podwieszanego. 

51. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy instalacji nowej stolarki ochronnej? Jeśli tak prosimy o 

wyspecyfikowanie jakiej? 

Odp. Zamawiający nie wymaga w ramach zamówienia instalacji nowej stolarki ochronnej 

52. Czy Zamawiający oczekuje napraw istniejących ścian oraz ich malowania? 

Odp. Zamawiający nie oczekuje napraw wszystkich istniejących ścian ani ich malowania w ramach 

zamówienia. Zamawiający natomiast oczekuje napraw i malowania ścian w pomieszczeniu, w którym 

instalowany ma  być nowy aparat RTG w takim zakresie w jakim ta naprawa i malowanie będą 

bezpośrednim skutkiem wykonanych prac instalacyjnych.   

53. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada odpowiedni zapas mocy dla nowego urządzenia RTG? 

Odp. Zamawiający dysponuje odpowiednimi zasobami mocy dla nowego urządzenia RTG. 

54. Prosimy o informację czy istnieje kabel zasilający z rozdzielni szpitalnej do pomieszczenia RTG, który 

mailto:p.warszycki@spzozsiemiatycze.pl
mailto:r.nesterowicz@spzozsiemiatycze.pl
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można wykorzystać do zasilenia nowego aparatu RTG? Jeśli tak to prosimy o podanie jego parametrów – 

przekrój, typ, długość i orientacyjna data instalacji. 

Odp. Tak, istnieje taki przewód elektryczny. Przekrój, typ do zweryfikowania przez Wykonawcę. 

55. Jeśli wykonanie tego zasilania spoczywa na barkach Wykonawcy to prosimy o informację w jakiej 

odległości od miejsca instalacji aparatu RTG znajduje się rozdzielnia szpitalna, z której można zasilić urządzenie. 

( chodzi o długość kabla). 

Odp. odpowiedź j.w 

56. Czy Zamawiający dysponuje wolnym polem w tej rozdzielni czy modernizacja rozdzielni jest również 

obowiązkiem Wykonawcy. 

Odp. Rozbudowa lub dostosowanie istniejącej rozdzielnicy do potrzeb aparatu RTG w zakresie oceny 

potencjalnego Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje obecnie wiedzą w zakresie urządzenia, jaki 

Wykonawca chce zaoferować w postępowaniu, a tym samym wymaganiami technicznymi które należy 

spełnić do poprawnego działania tego urządzenia. Ocena po stronie Wykonawcy. 

57. Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s ( upload/download) ze 

stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki 

urządzenia? 

Odp. NIE. 

58. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o 

parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia dostarczonego 

przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki urządzenia? 

Odp. TAK. 

59. Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie 

zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego  z modułem 3G. 

Odp. TAK 

60. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkoleń lekarzy i techników 

już po uzyskaniu zgody WSSE na uruchomienie pracowni. Dopiero wówczas wolno wykonać badanie pacjenta a 

szkolenia takie niosą największą wartość dla personelu Zamawiającego gdy   są wykonywane z udziałem 

pacjenta. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie instruktażu personelu medycznego także po 

uzyskaniu zgody odpowiedniej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej na uruchomienie pracowni RTG. 

61. Prosimy  by czas oczekiwania na zgodę na uruchomienie pracowni nie wliczał się do czasu wykonania 

zadania. Zgoda ta jest wydawana w trybie postępowania administracyjnego i Wykonawca nie ma wpływu na jej 

przebieg. 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na propozycję z pytania. Jeżeli postępowania administracyjne 

przedłużyłyby się ponad normalną miarę, Wykonawcy przysługuje względem Zamawiającego roszczenie o 

wydłużenie terminu realizacji umowy. Normalny czas trwania postępowania administracyjnego 

Wykonawca jednak musi uwzględnić wykonując umowę w ramach terminu jej wykonania. 

62. Prosimy o udostępnienie dokumentacji budowlanej stropu nad pomieszczeniem RTG lub części budynku  

w obszarze pracowni RTG. Dane te są niezbędne do projektu Osłon stałych oraz zaprojektowania konstrukcji 

zawieszenia sufitowego. 

Odp. Zamawiający nie posiada wymaganego dokumentu. Zalecana weryfikacja własna Wykonawcy. 

63. Czy Zamawiający oczekuje wykonania przez Wykonawcę jakich kolwiek czynności formalno prawnych 

dotyczących adaptacji pomieszczeń? Jeśli tak to jakich? 

Odp. Zamawiający wymaga wykonania takich czynności formalno – prawnych z tytułu wykonania 

adaptacji pomieszczeń jakie wymagane są przez przepisy prawa, w szczególności z zakresu prawa 

budowlanego. To Wykonawca jest profesjonalistą i powinien wiedzieć jakie czynności są wymagane w 

warunkach niniejszego zamówienia. 

64. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie zabezpieczy istniejący aparat RTG 

/telekomando na czas prowadzonych w pomieszczeniu prac remontowych. 

Odp. To zadanie leży w obowiązkach Wykonawcy. 

65. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Wykonawca wykonał remont jedynie obszaru pomieszczenia, w 
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którym będzie instalowany nowy aparat RTG nie ingerując w pozostałą część pomieszczenia RTG? 

Odp. Adaptacja pomieszczenia pod nowy aparat RTG ma być wykonana w takim zakresie w jakim jest to 

jednocześnie i wystarczające i konieczne. Istotny jest tu bezpośredni związek wykonywanych prac z 

instalacją nowego aparatu RTG. 

66. Czy w takim wypadku Zamawiający zaakceptuje ewentualne różnice kolorów pomiędzy częścią nowo 

wyremontowaną i starą? 

Odp. Zamawiający akceptuje stosowanie tych samych odcieniów barw dla wskazanych części. 

 
ZESTAW PYTAŃ NR 4 

 
Pytanie 1 

Dot. „Zakres obrotu układu lampy RTG: względem osi pionowej ≥ +/-180°  (kąt pełny)” pkt. 9. 

Czy Zamawiający dopuści system z zakresem z zakresem obrotu układu lampy RTG  względem osi pionowej 
wynoszącym - 157° +183°? 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 
Pytanie 2 

Dot. „Zakres regulacji wysokości stołu 38 cm” pkt. 36. 
Czy Zamawiający dopuści stół z zakresem regulacji wysokości wynoszącym 35,5 cm? 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 
Pytanie 3 

Dot. „Zakres ruchu płyty pacjenta: wzdłużny 110 cm” pkt. 38. 
Czy Zamawiający dopuści stół z zakresem ruchu wzdłużnego panelu pacjenta wynoszącym 96 cm? 

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 
Pytanie 4 

Dot. „Odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego detektora panelowego Max. 70 mm” pkt. 41. 
Czy Zamawiający dopuści system który posiada odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego 
detektora panelowego wynoszącą 90 mm? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 
Pytanie 5 

Dot. „Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta ≤ 1,2 mmAI przy 100kVp.” pkt. 42. 
Czy Zamawiający dopuści stół posiadający ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta 1,4 mmAI przy 100 kVp? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 
 
Pytanie 6 

Dot. „Automatyczne uruchamianie pola świetlnego kolimatora w momencie naciśnięcia możnego przycisku 
sterowania ruchem stołu” pkt. 46. 
Czy Zamawiający dopuści system który nie posiada automatycznego uruchamiania pola świetlnego kolimatora w 
momencie naciśnięcia możnego przycisku sterowania ruchem stołu? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 
Pytanie 7 

Dot. „Odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego detektora panelowegoMax. 55 mm.” pkt. 49. 
Czy Zamawiający dopuści statyw płucny posiadający odległość blat-powierzchnia przetwarzania rentgenowskiego 
detektora panelowego 75 mm? 
Odp.  Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 
Pytanie 8 

Dot. „Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta ≤ 0,65 mmAI przy 100kVp.” pkt. 50. 
Czy Zamawiający dopuści statyw płucny posiadającyekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta  1 mmAI przy 
100kVp? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
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cenowego wraz ze specyfikacją. 
 
Pytanie 9 

Dot. „Możliwość wykonania zdjęcia o zadanej długości np. 50 cm.” pkt. 56. 
Czy Zamawiający dopuści system nieposiadający możliwości wykonania pojedynczego zdjęcia o długości 50 cm, 
jednak posiadający auto stitching na stole oraz statywie? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 
Pytanie 10 

Dot. „RENTGENOWSKI DETEKTOR PANELOWY (CSI)  WBUDOWANY,  NIEWYJMOWALNY W STATYWIE.” 
Czy Zamawiający dopuści system wyposażony w 2 wyjmowane detektory, w tym detektor w statywie z 
możliwością wyjęcia? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 
Pytanie 11 

Dot. „Narzędzie pozwalające za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie 
obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI 
zwizualizowany kolorem na całym obrazie (wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem).” 
pkt. 88. 
Czy Zamawiający dopuści konsole operatora która nie posiada narzędzia pozwalającego za pomocą jednego 
kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne 
ustawianie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany kolorem na całym obrazie 
(wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączna jednym kliknięciem)? 
Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 
 
Pytanie 12 

Dot. „Funkcja nagrywania płyt CD z badaniami pacjenta i przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze 
klasy PC bezpośrednio na konsoli operatora” pkt. 96. Czy Zamawiający dopuści konsole operatora która może 
nagrywać badania na płyty CD w formatach popularnych obsługiwanych na dowolnym komputerze klasy PC 
jednak nie dodaje przeglądarki DICOM? 
.Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 
cenowego wraz ze specyfikacją. 

 
ZESTAW PYTAŃ NR 5 

 
Pytanie 1 

Dot. „Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy” pkt. 

12.  

Czy Zamawiający dopuści system który nie posiada opcji ekspozycji przy użyciu dwóch ognisk lampy 

jednocześnie w programowalnej proporcji mocy?  

Odp. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną w pytaniu zmianę załącznika nr 1 Formularza ofertowo 

cenowego wraz ze specyfikacją. 
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