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Warszawa, dnia 22/08/2017 

ZZP.ZP.147/17.759.17 

 

 

WYKONAWCY 

 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

pisemne zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak:  

ZZP-147/17 na dostawę, instalację/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: 

Akcelerator liniowy wysokoenergetyczny, dla bezpośredniego odbiorcy Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie. 

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

PYTANIE 1:  

Dotyczy „Ogólne warunki umowy” § 2 pkt 6; § 6 pkt 2; § 6 pkt 13; § 8 pkt 2 

Prosimy o wyjaśnienie czy używane w treści projektu umowy pojęcia „ostateczny odbiór”, „końcowy odbiór”, 

„końcowe czynności odbiorowe” oznaczają to samo? Kiedy następują i na czym polegają te czynności (co jest 

wówczas badane)? 

ODPOWIEDŹ 1:  

Zamawiający ma na myśli „końcowy odbiór” – w załączeniu prawidłowy wzór umowy. 

 

PYTANIE 2:  

Dotyczy „Ogólne warunki umowy” § 2 pkt 6; 

Prosimy o wyjaśnienie, w którym momencie własność dostarczonych urządzeń (jak również ryzyko ich utraty lub 

uszkodzenia) przechodzą na Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ 2:  

Dostarczone urządzenia przechodzą na własność zamawiającego z chwilą dostawy. 

 

PYTANIE 3:  

Dotyczy „Ogólne warunki umowy” § 3 pkt 6, 7, 8; § 7 pkt 10 

Prosimy o wyjaśnienie, czy użyte w cytowanych paragrafach projektu umowy pojęcie „Odbiorca” oznacza 

zamawiającego czy jest to inny podmiot? Jeżeli jest to inny podmiot, to prosimy o wyjaśnienie jaki. 

ODPOWIEDŹ 3:  

Tak oznacza Zamawiającego – w załączeniu prawidłowy wzór umowy. 

 

PYTANIE 4:  

Dotyczy „Ogólne warunki umowy” § 5 pkt 3 
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Prosimy o wyjaśnienie co jest badane przy sporządzaniu protokołu odbioru etapu III? 

ODPOWIEDŹ 4:  

W ramach protokołu odbioru etapu III badane będą okoliczności o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a i b. 

 

PYTANIE 5:  

Dotyczy „Ogólne warunki umowy” § 5 pkt 3; § 6 pkt 15; § 7 pkt 4 

Prosimy o wyjaśnienie czy pojęcia „protokół końcowy” i „protokół odbioru końcowego” oznaczają to samo? 

ODPOWIEDŹ 5:  

Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o  „protokół końcowy” – w załączeniu prawidłowy wzór umowy. 

 

PYTANIE 6:  

Dotyczy „Ogólne warunki umowy” § 8 pkt 2 

Czy możemy prosić o sprecyzowanie niespełnienie których warunków SIWZ grozi naliczeniem Wykonawcy kary 

umownej? Ten punkt umowy jest sformułowany w sposób bardzo ogólny. 

ODPOWIEDŹ 6:  

Zamawiający ma na myśli wszystkie warunki opisane w SIWZ.  

 

PYTANIE 7:  

Dotyczy „Ogólne warunki umowy” § 8 pkt 1 b) i d) 

W obu punktach jest mowa o karze umownej za opóźnienie w usunięciu wad, ale wysokości kar są różne. Prosimy o 

wyjaśnienie jak należy to rozumieć. Czy chodzi o to, że pkt 1 b) nie ma już zastosowania w okresie gwarancji? 

ODPOWIEDŹ 7:  

Pkt. 1 b) dotyczy § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3; natomiast pkt. 1 d) dotyczy okresu gwarancji. 

 

PYTANIE 8:  

Pytanie 8 – dotyczy „Ogólne warunki umowy” § 10 pkt 6 

Prosimy o wyjaśnienie czy „rzeczywisty odbiór przedmiotu umowy” oznacza to samo co „odbiór końcowy”? Jeśli nie, 

to co oznacza i na czym polega „rzeczywisty odbiór przedmiotu umowy”? 

ODPOWIEDŹ 8:  

Tak „rzeczywisty odbiór przedmiotu umowy” oznacza to samo co „odbiór końcowy” – w załączeniu 

prawidłowy wzór umowy. 

 

PYTANIE 9:  

Dotyczy „Ogólne warunki umowy” § 8 (Postanowienia końcowe) pkt 5 a) 

Umowa określa wynagrodzenie brutto w oparciu o wpisana do umowy stawkę VAT, z której wynika cena netto. Cena 

netto jest więc objęta zgodą stron. Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku zmiany stawki VAT polegającej na jej 

podwyższeniu, wysokość wynagrodzenia zostanie zaktualizowana o bezwzględnie obowiązującą stawkę VAT? 

ODPOWIEDŹ 9:  

Tak, Zamawiający potwierdza.  

 

PYTANIE 10:  

Dotyczy „Ogólne warunki umowy” 

Prosimy o potwierdzenie i stosowną zmianę zapisów w zakresie zidentyfikowanych omyłek: 

1. § 3 ust. 13 – odwołanie się do § 2 ust. 1 pkt. (a) wydaje się być błędne – takie postanowienie nie występuje w 

umowie zaś § 2 ust. 1. Nie wydaje się być treściowo powiązany z §3 ust. 13 

2. § 4 ust. 3 – odwołanie się do ust. 1 lit. (c) jest błędne. Prawidłowo powinno być ust. 1 lit. (d).  

3. Paragraf „Postanowienia końcowe” otrzymał numer 8. Zgodnie z logiką numeracji umowy powinien to być § 11. 
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ODPOWIEDŹ 10:  

W załączeniu prawidłowy wzór umowy. 

 

PYTANIE 11: 

Dotyczy Załącznika nr 2 do oferty „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE 

I WARUNKI GRANICZNE”, punkt 11.1 

Prosimy o wyjaśnienie istniejących zapisów: 

Czy poprzez określenie „Opcja synchronizacji oddechowej podczas napromieniania  w trybie  oddechu swobodnego umożliwiająca 

napromienianie pacjenta w wybranych przedziałach cyklu oddechowego” Zamawiający dopuszcza dostarczenie dowolnego 

systemu opartego na dowolnej technice śledzenia powierzchni pacjenta bez funkcjonalności obrazowania organów 

wewnętrznych, czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu który stosuje zaawansowane techniki skanowania 

powierzchni ciała pacjenta z wykorzystaniem technik laserowych, bez konieczności stosowania dodatkowych 

markerów lokalizowanych na ciele pacjenta i obrazowania z użyciem promieniowania jonizującego? 

ODPOWIEDŹ 11:  

Zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu opartego na dowolnej technice monitorowania faz 

oddechowych pacjenta, w tym również takich które są oparte na śledzeniu markerów  zlokalizowanych na 

ciele pacjenta. 

 

PYTANIE 12:  

Dotyczy Załącznika nr 2 do oferty „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE 

I WARUNKI GRANICZNE”, punkt 11.1 

Prosimy o wyjaśnienie istniejących zapisów: 

Zamawiający określił wymaganie jako: 

“Opcja synchronizacji oddechowej podczas napromieniania  w trybie oddechu swobodnego umożliwiająca napromienianie pacjenta  w 

wybranych przedziałach cyklu oddechowego lub opcja synchronizacji oddechowej w trybie oddechu wstrzymanego, kontrolowanego 

pomiarem spirometrycznym, dwustanowiskowa (2 niezależne urządzenia)” 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając parametr w powyższy sposób wymaga dostarczenia 

kompletnego systemu, który zapewni realizację procedury w zakresie obrazowania/planowania/przygotowania oraz 

realizacji leczenia. W związku z tym wymaga systemu, którego komplet określa wyposażenie dla tomografu 

komputerowego wykorzystywanego jako symulator oraz oferowanego akceleratora. 

ODPOWIEDŹ 12:  

Zamawiający potwierdza, że oferowany system synchronizacji oddechowej powinien zawierać kompletne 

wyposażenie zarówno dla pracowni akceleratorowej jak i pracowni Symulatora CT Zamawiającego. 

Zamawiający wprowadzi następującą zmianę w Załączniku nr 2 „Oferowane parametry techniczno- 

eksploatacyjne i warunki graniczne”  w punkcie 11.1 który przyjmuje brzmienie:  

„Opcja synchronizacji oddechowej podczas napromieniania  w trybie oddechu swobodnego umożliwiająca 

napromienianie pacjenta w wybranych przedziałach cyklu oddechowego lub opcja synchronizacji 

oddechowej w trybie oddechu wstrzymanego, kontrolowanego pomiarem spirometrycznym.  

Oferowany system synchronizacji oddechowej jest dwustanowiskowy t.j. zawiera odpowiednie wyposażenie 

zarówno dla pracowni Symulatora CT Zamawiającego wyposażonej w tomograf komputerowy  SOMATOM  

Definition AS firmy Siemens jak i  dla pracowni akceleratorowej.  

 Oprogramowanie sterujące oferowaną opcją synchronizacji oddechowej zintegrowane z  konsolą sterującą 

akceleratorem i umożliwiające napromienianie technikami dostępnymi na akceleratorze (w tym 

dynamicznego IMRT i VMAT).” 

 

PYTANIE 13:  

Dotyczy Załącznika nr 2 do oferty „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE 

I WARUNKI GRANICZNE”, inne wymagania, punkt 6 i 7 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi przedmiotu oferty w języku angielskim na etapie 

złożenia oferty a instrukcji obsługi przedmiotu oferty w języku polskim na etapie realizacji zamówienia, zgodnie z 

zapisami umowy (par.3, pkt. 9b)? 

ODPOWIEDŹ 13:  

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

PYTANIE 14:  

Dotyczy Załącznika nr 3 do oferty „PARAMETRY OCENIANE”, punkt 7 

Zamawiający określił parametr jako: 

„System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego 

akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników na 

podstawie wykonanego obrazowania kV lub MV z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości zintegrowanego systemu 

IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: 

a) lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora 

b) dokładności pozycjonowania głowicy i szczęk kolimatora  

c) dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego 

d) stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki 

e) generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów” 

Czy Zamawiający zaakceptuje test przemieszczenia izocentrum w funkcji kąta pozycji głowicy jako test „dokładności 

pozycjonowania głowicy”? 

ODPOWIEDŹ 14:  

Zamawiający nie akceptuje. 
 

PYTANIE 15:  

Dotyczy Załącznika nr 2 do oferty „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE 

I WARUNKI GRANICZNE”, punkt 5.2 

Zamawiający określił wymaganie jako: 

„Liczba listków o szerokości cienia mniejszej od 5mm (w odległości izocentrycznej) ≥ 80” 

W celu umożliwienia firmie Elekta sp. z o.o. złożenia oferty, która nie podlega odrzuceniu, wnosimy o zmianę zapisu 

wymagania na następujący: 

„Liczba listków o szerokości cienia mniejszej lub równej 5mm (w odległości izocentrycznej) ≥ 80” 

Współczesne metody leczenia radioterapią stereotaktyczną, oparte są o metody dynamiczne z wykorzystaniem 

kolimatora wielolistkowego o wielkości listka nie większej niż 5mm. W połączeniu z dużą prędkością oraz niską 

transmisją promieniowania przez listki kolimatora, zapewniona jest najwyższa precyzja w realizcji leczenia. Firma 

Elekta sp. z o.o. posiada w swojej ofercie najnowocześniejszy, dostępny na rynku, kolimator MLC160 Agility. 

Kolimator jest wyposażony w 160 listków o szerokości 5mm w odległości izocentrum. Dlatego prosimy o zmianę 

zapisu tego parametru w celu umożliwienia złożenia Elekta sp. z o.o. ważnej oferty do postępowania. 

ODPOWIEDŹ 15:  

Zamawiający akceptuje zgłoszoną uwagę. Zamawiający wprowadzi następującą zmianę w Załączniku nr 2 

„Oferowane parametry techniczno- eksploatacyjne i warunki graniczne”  w punkcie 5.2 który przyjmuje 

brzmienie: „Liczba listków o szerokości  cienia ≤ 5 mm (w odległości izocentrycznej) ≥ 80”. 

 

PYTANIE 16:  

Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 2 do oferty, Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i 

warunki graniczne, część 1 Parametry wymagane, parametr nr 11.7: 

Zamawiający proszony jest o wskazanie stacji komputerowych, które maja być objęte wymaganym zabezpieczeniem 

sieciowym UPS lub potwierdzenie, iż wymóg ten odnosi się wyłącznie do zabezpieczenia stacji/konsoli sterującej 

oferowanym akceleratorem. 
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ODPOWIEDŹ 16:  

Zabezpieczenie UPS wymagane jest dla konsoli sterującej lub innych systemów komputerowych 

odpowiedzialnych za pracę oferowanego akceleratora i łączących się z systemem weryfikacji i zarządzania. 

 

PYTANIE 17:  

SIWZ rozdz. VI „Kryteria Oceny Ofert” oraz załącznik nr 2 Oferta, rozdz. III.  

Prosimy Zamawiającego o informację, które kryteria oceny ofert są obowiązujące:  

• kryteria zawarte w rodz. VI SIWZ oraz sekcji II pkt II.2.5 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28-07-2017 r. 

(Cena - 60%, Parametry jakościowe/ techniczne przedmiotu zamówienia - 30%, Okres gwarancji i 

rękojmi – 10%) 

czy też  

• kryteria zawarte we wzorze oferty aktualnym na dzień 31-07-2017 r. (Cena - 60%, Parametry 

jakościowe/ techniczne przedmiotu zamówienia - 40%) 

Jeżeli obowiązują kryteria wprowadzone zmianą SIWZ z 31-07-2017 r. to konieczne jest zamieszczenie ogłoszenia o 

zmianie w tym zakresie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED), co do dnia zadania pytań nie zostało 

uczynione przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ 17:  

Zamawiający informuje, że obowiązują kryteria oceny ofert opisane w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej www.zzpprzymz.pl aktualny na dzień 22/08/2017r. wzór oferty.  

 

PYTANIE 18:  

SIWZ - „Warunki udziału w postępowaniu” - rozdział III pkt 2.1, rozdz. IV pkt 2.1 – zezwolenie Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki. 

Prosimy Zamawiającego o skorygowanie błędnego odniesienia z art. 4 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo Atomowe na 

prawidłowe odniesienie na art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Atomowe. Przedmiotem zamówienia jest bowiem 

akcelerator radioterapeutyczny, czyli urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące o którym mowa w art. 4 ust. 

1 pkt. 5 ustawy Prawo Atomowe.  

ODPOWIEDŹ 18:  

Zamawiający koryguje zapis: winno być „art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Atomowe”. 

 

PYTANIE 19:  

SIWZ - „Warunki udziału w postępowaniu” - rozdział III pkt 2.1, rozdz. IV pkt 2.1 – zezwolenie Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki. 

Prosimy o wykreślenie wymogu przedstawienia zezwolenia na serwisowanie oferowanego akceleratora, gdyż zgodnie z 

ustawą Prawo Atomowe Prezes PAA nie udziela zezwolenia na serwisowanie, a jedynie na uruchamianie urządzeń 

wytwarzających promieniowanie jonizujące. 

ODPOWIEDŹ 19:  

Zamawiający rezygnuje z wymogu przedstawienia zezwolenia na serwisowanie akceleratora. 

 

PYTANIE 20:  

SIWZ – rozdział IV pkt 14 w zw. z rozdz. XI pkt 3 i 4. 

Prosimy o wyjaśnienie, iż w związku dyspozycją zawartą w rozdziale IV pkt 14 i rozdz. XI pkt 4 SIWZ dokumenty 

wymienione w rozdz. IV pkt 1.1 – 1.8 maja być złożone wraz z ofertą, natomiast dokumenty wymienione w rodz. IV 

pkt 2.1 – 2.3 będą składane zgodnie z dyspozycją zawartą w rozdz. XI pkt 3 SIWZ na żądanie Zamawiającego i nie 

należy ich dołączać do oferty? 

ODPOWIEDŹ 20:  

Składanie dokumentów winno odbywać się wg rozdziału IV pkt 13 i 14 SIWZ. 
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PYTANIE 21:  

SIWZ – rozdział V pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 (warunki przedmiotowe). 

Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 należy złożyć do 

oferowanych wyrobów medycznych. 

ODPOWIEDŹ 21:  

Tak Zamawiający potwierdza, iż dokumenty wymienione w rozdziale V ppkt 2.1.1. i 2.1.2 należy złożyć do 

oferowanych wyrobów medycznych. 

 

PYTANIE 22:  

SIWZ – rozdział V pkt 7.1.5. w związku z treścią załącznika nr 2 do oferty „oferowane parametry techniczn- 

eksploatacyjne (…)”  lp. 6 i 7.  

W związku z rozbieżnością treści SIWZ z treścią lp. 6 i 7 załącznika nr 2 do oferty, prosimy o potwierdzenie, iż 

instrukcje obsługi należy dostarczyć Bezpośredniemu Odbiorcy na etapie realizacji umowy? 

ODPOWIEDŹ 22:  

Tak, Zamawiający potwierdza, iż dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 7.1.5 należy dostarczyć 

Bezpośredniemu Odbiorcy na etapie realizacji umowy. 

 

PYTANIE 23: 

SIWZ – rozdział V pkt 7.1.5. 

Prosimy o wyjaśnienie czy przez określenie „dostarczenie Bezpośredniemu Odbiorcy wraz z przedmiotem 

zamówienia” Zamawiający ma na myśli moment dostawy akceleratora (zgodnie zapisem zawartym w z rozdz. V pkt 

7.1.1), czy moment zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia (zgodnie zapisami zawartym w z rozdz. V 

pkt 7.1.- 7.3)? 

ODPOWIEDŹ 23:  

Zamawiający ma na myśli moment dostawy akceleratora – w załączeniu prawidłowy wzór umowy. 

 

PYTANIE 24:  

SIWZ – załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy (OWU). 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w nagłówku umowy (tuż pod linią „UMOWA nr …………”) 

dodatkowej informacji o numerze sprawy nadanej przez Wykonawcę (ciąg znaków alfanumerycznych) ?  

Dopisana informacja nie ma wpływu na treść umowy, a Wykonawcy pozwoli usprawnić obieg dokumentacji. 

ODPOWIEDŹ 24:  

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w nagłówku umowy (tuż pod linią „UMOWA nr 

…………”) dodatkowej informacji o numerze sprawy nadanej przez Wykonawcę. 

 

PYTANIE 25:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 2 ust. 2 lit. b): 

Obowiązkiem wykonawcy jest zdemontowanie akceleratora Oncor I i wykonanie w terminie 6 miesięcy od dnia 

dostawy m. in instalacji i uruchomienia akceleratora stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, czy 

Zamawiający może potwierdzić, że zdemontowanie akceleratora Oncor I oraz realizowanie przez Wykonawcę 

czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie (oraz czas ich wykonania), nie 

zostaną uznane przez Zamawiającego za „ pogorszenie warunków lub zakresu realizowanych świadczeń medycznych wykonywanych 

przez COZL na rzecz pacjenta”, o czym mowa w § 2 ust. 2 lit. b) Ogólnych warunków umowy? 

ODPOWIEDŹ 25:  

Realizowanie przez Wykonawcę czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia nie może 

zakłócać udzielania świadczeń medycznych w innych pomieszczeniach. Jeżeli Wykonawca będzie utrudniał 

lub uniemożliwiał udzielanie takich świadczeń poprzez np. niezachowanie standardów sanitarnych, 



7 

 

nieprzestrzeganie przepisów BHP, utrudniał dostęp do sąsiednich pomieszczeń, powodował zaniki napięcia 

utrudniające wykonywanie procedur medycznych, nie będzie stosował się do poleceń i uzgodnień osób 

nadzorujących itp. To takie działania będą uznane za pogorszenie warunków lub zakresu świadczeń 

medycznych. 

 

PYTANIE 26:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 2 ust. 3 lit. e): 

Obowiązkiem Zamawiającego jest opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. W załączniku 2 i 3 do oferty Zamawiający 

określił parametry a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z SIWZ i swoją ofertą. 

W związku z powyższym oświadczenie zawarte w § 2 ust. 3 lit. e OWU może skutkować zmianą przedmiotu 

zamówienia co jest sprzeczne z Prawem Zamówień Publicznych. W związku z powyższym Zamawiający proszony jest 

o wykreślenie oświadczenia zawartego w § 2 ust. 3 lit. e albo zmianę jego treści w ten sposób, żeby dotyczyło 

spełnienia wymogów powszechnie obowiązującego prawa na dzień złożenia oferty. 

ODPOWIEDŹ 26:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

PYTANIE 27:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 2 ust. 6: 

Czy w związku z nałożeniem na Wykonawcę, zgodnie z treścią § 2 ust. 6 Ogólnych warunków umowy obowiązku 

ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk w tym: zalania, spalenia, kradzieży, zniszczenia na okres od daty 

przekazania urządzenia Zamawiającemu do dnia ostatecznego odbioru tj. wykonania wszystkich etapów przedmiotu 

umowy i przekazania Zamawiającemu kopii polisy wraz z dowodem uiszczenia składki wraz z dostawą akceleratora, 

Zamawiający może wskazać Wykonawcy planowane miejsce do którego akcelerator ma zostać dostarczony, miejsce 

jego przechowania (do czasu rozpoczęcia instalacji i montażu), warunki przechowania oraz sposób zabezpieczenia 

miejsca przechowania, informacje te są niezbędne dla oszacowania ewentualnych kosztów wymaganego ubezpieczenia. 

ODPOWIEDŹ 27:  

Akcelerator ma zostać dostarczony do magazynu Wykonawcy lub magazynu wskazanego przez Wykonawcę 

-  w  załączeniu prawidłowy wzór umowy. 

 

PYTANIE 28:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 3 ust. 9 i 10: 

Czy Zamawiający może wyjaśnić czy dostawa akceleratora stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia oraz 

przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 9 OWU wyczerpywać będzie czynność 

„formalnego przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy”, o której mowa w § 3 ust. 10 OWU, jeśli nie, to czy 

Zamawiający może wyjaśnić jaki dzień zostanie przez niego uznany za dzień formalnego przekazania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, tj dzień odbioru urządzenia? 

ODPOWIEDŹ 28:  

Dostawa akceleratora oraz przekazanie dokumentów stanowić będzie wstępny etap odbioru. 

 

PYTANIE 29:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 3 ust. 13: 

Prosimy o skorygowanie błędnego odniesienia do § 2 ust. 1 pkt a (nie ma takiego w przedmiotowej umowie). 

ODPOWIEDŹ 29:  

Zamawiający koryguje: winno być § 7. 

 

PYTANIE 30:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 3 ust. 14: 
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Czy Zamawiający może wyjaśnić czy § 3 ust. 14 OWU odnosi się do czasu trwania przewozu urządzenia do miejsca 

jego dostawy, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu? 

ODPOWIEDŹ 30:  

W załączeniu prawidłowy wzór umowy. 

 

PYTANIE 31:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 4 ust. 8: 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że dokument „Wymagania do adaptacji pomieszczeń w budynku pod nazwą Oncor I celem 

wymiany przyspieszacza liniowego wysokoenergetycznego”, o którym mowa w § 4 ust. 8 Ogólnych warunków umowy oznacza 

załącznik nr 6 do SIWZ pn „Program funkcjonalno-użytkowy przystosowania pomieszczeń w budynku pn Onkor I, w celu wymiany 

przyspieszacza liniowego wysokoenergetycznego”? 

ODPOWIEDŹ 31:  

W załączeniu „Wymagania do adaptacji pomieszczeń w budynku pod nazwą Oncor I”. 

 

PYTANIE 32:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 5 ust. 2: 

Czy, w związku z treścią § 5 ust. 2 Ogólnych warunków umowy w zw. z treścią pkt V ppkt 7.3.4 SIWZ, Zamawiający 

może potwierdzić, że dopuszcza przeprowadzenie jednego ze szkoleń, o których mowa w załączniku nr 2 do SIWZ w 

innym ośrodku dysponującym analogiczną aparaturą, tj w miejscu innym niż miejsce instalacji - siedziba COZL? 

ODPOWIEDŹ 32:  

Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w innym miejscu niż siedziba COZL. 

 

PYTANIE 33:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 6 ust. 3 lit. d: 

Czy pod pojęciem obowiązku gwarancyjnego polegającego na „aktualizacji oprogramowania”, o którym to obowiązku 

mowa w § 6 ust. 3 lit. d) Ogólnych warunków umowy rozumieć należy aktualizacje oprogramowania wymagane do 

wykonania przez producenta akceleratora?  

ODPOWIEDŹ 33:  

Pod pojęciem obowiązku gwarancyjnego polegającego na „aktualizacji oprogramowania” należy rozumieć 

aktualizacje oprogramowania przez producenta akceleratora oraz producenta systemu weryfikacji i 

zarządzania. 

 

PYTANIE 34:  

SIWZ załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy (OWU), §6 ust. 4 – 7. 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni personelowi Wykonawcy niczym nieograniczony dostęp do 

przedmiotu umowy w celu realizacji obowiązków wynikających z § 6 ust. 4-7 OWU? 

ODPOWIEDŹ 34:  

Zamawiający zapewni możliwość realizacji umowy jednakże prace Wykonawcy nie mogą utrudniać 

wykonywania procedur medycznych.  

 

PYTANIE 35:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 6 ust. 9 oraz ust. 10: 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że naprawy o których mowa w § 6 ust. 9 nie obejmują awarii przedmiotu 

zamówienia wynikających z nieprzestrzegania przez Zamawiającego Instrukcji oraz zaleceń producenta przedmiotu 

zamówienia. 
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ODPOWIEDŹ 35:  

Zamawiający potwierdza, że naprawy o których mowa w § 6 ust. 9 nie obejmują awarii przedmiotu 

zamówienia wynikających z nieprzestrzegania przez Zamawiającego Instrukcji oraz zaleceń producenta 

przedmiotu zamówienia. 

 

PYTANIE 36:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), rozliczenie etapów realizacji: 

Prosimy o ujednolicanie postanowień umowy (zawartych w  § 3, 4, 5, oraz 7 OWU) dotyczących etapów realizacji 

umowy i zakresu czynności wchodzących w skład każdego z etapów. 

PYTANIE 37:  

SIWZ załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy (OWU), §7 ust. 1 lit. a). 

Z uwagi na fakt, iż utylizacja starego akceleratora, przewidziana jest zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 lit. b) przewidziana w 

etapie II, prosimy o przeniesienie płatności za demontaż i utylizację z § 7 ust. 1 lit. a) oraz tiret drugi do § 7 ust. 1 lit. 

b). 

PYTANIE 38:  

SIWZ załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy (OWU), §7 ust. 1 lit. c). 

Z uwagi na fakt, iż dokonanie instalacji i uruchomienia sprzętu, przewidziane jest zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 

przewidziana w etapie II, prosimy o przeniesienie płatności za instalację i uruchomienie z § 7 ust. 1 lit.c) do § 7 ust. 1 

lit. b).   

ODPOWIEDŹ 36,  37, 38: 

W załączeniu ujednolicony wzór umowy. 
 

PYTANIE 39:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 8 ust. 1 lit. c: 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku nieudostępnienia pomieszczeń przeznaczonych do wykonania 

przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż do 30-03-2018 r. kara umowna o której mowa w § 8 ust. 1 lit. c) nie 

zostanie naliczona.  

ODPOWIEDŹ 39:  

Zamawiający udostępni pomieszczenia przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

PYTANIE 40:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 8 ust. 2: 

Ponieważ § 8 ust. 2 Ogólnych warunków umowy w zw. z § 8 ust. 3 Ogólnych warunków umowy stanowi, że 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 80% wartości etapu I oraz jednocześnie 

żądania od Wykonawcy wykonania umowy. Czy z uwagi na fakt, że zgodnie z doktryną oraz orzecznictwem w tym 

zakresie, stanowiącym, że kara umowna nie może doprowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się wierzyciela, 

Zamawiający bierze pod uwagę możliwość obniżenie wysokości kary umownej o której mowa w § 8 ust. 2 Ogólnych 

warunków umowy?  

ODPOWIEDŹ 40:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

PYTANIE 41:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 9 ust. 2: 

Z uwagi na fakt, że wysokość kary umownej o której mowa w § 9 ust. 2 jest rażąca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

rozważenie możliwości zmniejszania tej kary z 100% do 10% z możliwością dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego?  
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ODPOWIEDŹ 41:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

PYTANIE 42:  

SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ, Ogólne Warunki Umowy (OWU), § 8 ust. 5 lit. a „Postanowienia 

Końcowe”. 

W związku z treścią § 8 (mylnie oznaczonego) ust. 5 lit. a) Zamawiający może potwierdzić, że w każdej sytuacji 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia aktualną stawkę podatku VAT 

obowiązującej na dzień wystawienia przez Wykonawcę każdej z faktur? 

ODPOWIEDŹ 42:  

Tak, Zamawiający potwierdza.  

 

PYTANIE 43:  

Załącznik nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki gwarancji 

Ogólne warunki umowy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu naprawy bez użycia części określonego w Warunkach 

serwisowych Załącznika nr 2 (poz. 4) oraz Ogólnych warunkach umowy (§ 6 ust. 5). 

Prosimy o wydłużenie czasu skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych (dotyczy również 

czasu skutecznej naprawy zgłoszonej awarii wentylacji sieci LAN i agregatów lodowych). 

ODPOWIEDŹ 43:  

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

PYTANIE 44:  

Załącznik nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki gwarancji 

Ogólne warunki umowy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydłużenie czasu naprawy z użyciem części określonego w Warunkach 

serwisowych Załącznika nr 2 (poz. 5) oraz Ogólnych warunkach umowy (§ 6 ust. 6). 

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy z użyciem części do 10 dni roboczych. 

ODPOWIEDŹ 44:  

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

PYTANIE 45:  

SIWZ – rozdział V pkt 1 ppkt 1.2.1, załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy: 

Czy w związku z treścią poz. V pkt 1 ppkt 1.2.1 SIWZ, stanowiącą, że przedmiotem zamówienia są również: „wszystkie 

czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia”, Zamawiający może potwierdzić, że zakres obowiązków 

wykonawcy w sposób wyczerpujący ujęty został w poz. V pkt 7 SIWZ oraz w załączniku nr 6 do SIWZ, a co do 

poszczególnych etapów: etapu I w § 3 Ogólnych warunków umowy, etapu II w § 4 Ogólnych warunków umowy oraz 

w załączniku nr 6 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy, etap III w § 5  Ogólnych warunków umowy;. 

ODPOWIEDŹ 45:  

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

 

PYTANIE 46:  

SIWZ załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy (OWU), §8 ust. 1 lit. b) - d). 

Czy w związku z treścią § 8 ust. 1 lit. b) - d) Zamawiający potwierdza, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z 

tytułu niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli jest ono następstwem okoliczności 

za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności? 

 



11 

 

ODPOWIEDŹ 46:  

Zamawiający potwierdza, że wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania w terminie 

lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli jest ono następstwem okoliczności za które wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności. 

 

PYTANIE 47:  

SIWZ –załącznik nr 6 do SIWZ „Program Funkcjonalno-Użytkowy”. 

Prosimy o udzielenie informacji, czy Odbiorca Bezpośredni w ramach przystosowania pomieszczeń w bunkru pn. 

Onkor I, wymaga zamontowania klimatyzacji w tym bunkrze i sterowni?  

ODPOWIEDŹ 47:  

Tak, Zamawiający wymaga. 
 

PYTANIE 48:  

Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 2 do oferty, Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i 

warunki graniczne, Parametry wymagane, parametr nr 8.7 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wymagany system dozymetrii portalowej 2D ma mieć pełną 

funkcjonalność dla wszystkich wymaganych wiązek fotonowych. 

ODPOWIEDŹ 48:  

Zamawiający dopuszcza system dozymetrii portalowej w której jest wykorzystywana tylko wiązka płaska 

6MV  i niepłaska 6MV FFF.  

 

PYTANIE 49:  

Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 3 do oferty, Parametry oceniane, parametr nr 4 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że oferowany system dozymetrii portalowej umożliwiający pomiar dawki 

wyjściowej w celu automatycznej rekonstrukcji dawki 3D oraz analizy i porównania z dawką 2D i 3D obliczoną przez 

system planowania leczenia ma mieć pełną funkcjonalność dla wszystkich wymaganych wiązek fotonowych. 

ODPOWIEDŹ 49:  

Zamawiający dopuszcza system dozymetrii portalowej w której jest wykorzystywana tylko wiązka płaska 

6MV, niepłaska 6MV FFF oraz niepłaska 10 MV FFF (jeżeli jest w ofercie Wykonawcy) 

 

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.zzpprzymz.pl zamieszczone zostaną dokumenty 

uwzględniające powyższe zmiany.  

Zamawiający prosi, aby podczas przygotowywania oferty korzystać z poprawionych dokumentów.  


