Warszawa, dnia 22.08.2017 r.
ZZP.ZP.152/17.758.17

WYKONAWCY

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację/montaż
i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej - akcelerator liniowy wysokoenergetyczny na
potrzeby bezpośredniego odbiorcy Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w
Gliwicach; znak sprawy : ZZP-152/17
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły
pisemne zapytania Wykonawców dotyczące zapisów treści SIWZ. W związku z powyższym uprzejmie
prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień:
1.

SIWZ – rozdz. V pkt 3 „termin pełnej realizacji zamówienia”.
W celu utrzymania wymaganych terminów realizacji przedmiotu zamówienia prosimy o
potwierdzenie, iż przekazanie pomieszczeń w celu deinstalacji użytkowanego akceleratora
oraz wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych nastąpi nie później niż do dnia 16.10.2017 r.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przekazanie pomieszczeń w celu deinstalacji
użytkowanego akceleratora oraz wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych nastąpi nie później
niż do dnia 16.10.2017 r.

2.

SIWZ – rozdział IV pkt 14 w zw. z rozdz. XI pkt 3 i 4.
Prosimy o potwierdzenie, iż w związku dyspozycją zawartą w rozdziale IV pkt 14 i rozdz. XI pkt 4
SIWZ dokumenty wymienione w rozdz. IV mają być złożone wraz z ofertą, natomiast dokumenty
wymienione w rozdz. V pkt 2 będą składane zgodnie z dyspozycją zawartą w rozdz. XI pkt 3
SIWZ na żądanie Zamawiającego i nie należy ich dołączać do oferty?
Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości żądania od Wykonawców złożenia wraz z ofertą
dokumentów podmiotowych, o których mowa w rozdz. IV SIWZ (z zastrzeżeniem pkt 1.6., 1.7.,
1.8.).
Zamawiający wskazuje jedynie w rozdz. IV pkt 14 SIWZ, iż pożądane (ale nie konieczne) jest aby
dokumenty, o których mowa w rozdz. IV SIWZ, Wykonawca złożył wraz z ofertą, co ułatwi i
przyspieszy dalsze procedowanie.
Natomiast dokumenty przedmiotowe wymienione w rozdz. V pkt 2 SIWZ należy złożyć wraz z
Ofertą (rozdz. IV pkt 2), o czym Zamawiający poinformował Wykonawców w piśmie znak:
ZZP.ZP.152/17.742.17 z dnia 16.08.2017 r., dostępnym również na stronie internetowej pod
adresem : www.zzpprzymz.pl.

3.

SIWZ – rozdział V pkt 2 ppkt 2.1, lit. a) i b), (warunki przedmiotowe).
Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 2 lit. a) i b) należy złożyć
do oferowanych wyrobów medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty dla wszystkich urządzeń będących
wyrobami medycznymi dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach
medycznych i ich klasyfikacją.
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4.

SIWZ – załącznik nr 1 Wzór Umowy.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w nagłówku umowy (tuż pod linią „UMOWA nr
DO/DZ-382-…/17”) 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: Zamawiający wyraża zgodę.

5.

SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy, § 2 ust. 1 pkt 3) oraz załącznik 4 do umowy.
Zamawiający jest proszony o potwierdzenie, iż udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w
celu wykonania obowiązku uzyskania opinii PAA dot. projektu osłon stałych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udzieli stosownych pełnomocnictw.

6.

SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy, § 6 pkt I – Gwarancja Sprzęt.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni Wykonawcy Sprzęt objęty
umową do naprawy w każdym czasie począwszy od chwili zgłoszenia, a w przypadku
nieudostępnienia Wykonawcy Sprzętu do naprawy maksymalny czas wykonania naprawy
wydłuży się odpowiednio, co zostanie odnotowane w raporcie serwisowym?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy Sprzęt objęty umową do
naprawy w każdym czasie począwszy od chwili zgłoszenia.

7. SIWZ - Załącznik nr 1 – Wzór Umowy § 6 pkt. I ust. 3 – Gwarancja Sprzęt.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu naprawy określonego w ust. 3 § 6
do 10 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
8. SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy, § 6 pkt I ust. 5 – Gwarancja Sprzęt.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku zakończenia naprawy przy zdalnie lub
w przypadku nieobecności upoważnionej osoby Zamawiającego, Strony za ostatni dzień
przestoju uważać będą dzień zakończenia naprawy wskazany przez Wykonawcę w raporcie
serwisowym potwierdzającym sprawność Sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zakończenia naprawy w przypadku
nieobecności upoważnionej osoby Zamawiającego lub wykonanej zdalnie, Strony za ostatni dzień
przestoju uważać będą dzień zakończenia naprawy wskazany przez Wykonawcę w raporcie
serwisowym potwierdzającym sprawność Sprzętu podpisanym przez upoważnioną osobę
Zamawiającego.
9. SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy, § 6 pkt II ust. 8 – Gwarancja Roboty
Budowlane.
W związku z tym, iż prace adaptacyjne prowadzone będą w zespole pomieszczeń, prosimy o
potwierdzenie, iż gwarancja zgodnie z § 6 ppkt. II ust. 8 ulega przedłużeniu tylko względem
części przedmiotu zamówienia, z którego Zamawiający nie mógł korzystać w związku z naprawą?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w § 6 pkt. II ust. 8.
10. SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy, § 6 pkt II ust. 12 – Gwarancja Roboty
Budowlane.
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż powierzenie realizacji zastępczej osobie
trzeciej zgodnie z § 6 pkt II ust. 12 umowy będzie następowało po uprzednim wezwaniu do
wykonania Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych
(analogicznie jak w zapisie § 6 pkt II ust. 3 umowy).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że realizacja § 6 pkt II ust. 12 będzie następowała z
zachowaniem zapisów § 6 pkt II ust. 3 i § 6 pkt II ust. 10.
11. SIWZ - Załącznik nr 1 – Wzór Umowy § 7 ust. 3.
Czy Zamawiający potwierdza, że § 7 ust. 3 wzoru umowy w części dot. terminu zakończenia
szkoleń nie dotyczy szkolenia aplikacyjnego, o którym mowa w pkt 19.3 załącznika nr 2.2 do
oferty, które to szkolenia odbędą się w terminie odrębnie ustalonym przez Zamawiającego z
Wykonawcą?
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że § 7 ust. 3 wzoru umowy w części dot. terminu
zakończenia szkoleń nie dotyczy szkolenia aplikacyjnego, o którym mowa w pkt 19.3 załącznika
nr 2.2 do oferty, które to szkolenia odbędą się w terminie odrębnie ustalonym przez
Zamawiającego z Wykonawcą.
12. SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy, § 8 ust. 2 pkt 1.
W związku z treścią § 8 ust. 2 pkt 1 umowy czy 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?
Odpowiedź: 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.
13. SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszania wymiaru kary
wynikającej z zapisu § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a. z 1,5 % do 1 %.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
14. SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b – d.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszania wymiaru kary
wynikającej z zapisu § 8 ust. 2 lit b-d z 0,05 % do 0,01 %.
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do propozycji zmniejszenia wymiaru kary wynikającej z
zapisu § 8 ust. 2 lit b-d z 0,05 % do 0,03 %.
15. SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Umowy, § 8 ust. 2 pkt 1 lit. e.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszania wymiaru kary
wynikającej z zapisu § 8 ust. 2 pkt 1 lit. e. z 1,5 % do 1 %.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
16. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Czy w przypadku, gdy ekspertyza autoryzowanego serwisu Producenta oferowanego
akceleratora potwierdzi, iż istniejąca rama spełnia wszelkie wymagania Producenta i może być
wykorzystana do instalacji oferowanego akceleratora, to Zamawiający odstąpi od wymogu
dostawy i wymiany nowej ramy?
Odpowiedź: Zamawiający odstąpi w takim przypadku od wymogu dostawy i wymiany nowej ramy.
17. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o informację, czy w przypadku, gdy wg. projektu ochrony radiologicznej
nie będzie konieczności montażu osłon stalowych taki zakres należy wykonać i uwzględnić w
Ofercie?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy wg. projektu ochrony radiologicznej
nie będzie konieczności montażu osłon stalowych taki zakres należy wykonać i uwzględnić w
Ofercie.
18. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że sufity G-K należy zdemontować i wymienić na nowe
jedynie w bunkrze oraz że sufity G-K w sterowni należy poddać renowacji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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19. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że sufit podwieszany należy zdemontować i wymienić
na nowy jedynie w bunkrze oraz że sufit podwieszany w sterowni należy poddać renowacji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
20. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykładzinę należy zdemontować i wymienić na
nową jedynie w bunkrze oraz że wykładzinę w sterowni należy poddać renowacji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
21. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Dostawca urządzenia nie będzie
wymagał haka w stropie tego zakresu nie należy wykonywać.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
22. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jeżeli w opinii Dostawcy nie będzie konieczności
wymiany ramy tego zakresu nie należy wykonywać.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy ekspertyza autoryzowanego serwisu
Producenta oferowanego akceleratora potwierdzi, iż istniejąca rama spełnia wszelkie wymagania
Producenta i może być wykorzystana do instalacji oferowanego akceleratora, to Zamawiający
odstąpi od wymogu dostawy i wymiany nowej ramy.
23. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jeżeli istniejąca rozdzielnia zasilająco-sterująca jest
wystarczająca dla potrzeb nowego akceleratora nie podlega ona wymianie.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Należy zmodernizować rozdzielnicę istniejącą pod
nowe potrzeby.
24. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jeżeli istniejący kabel zasilający jest wystarczający
dla potrzeb nowego akceleratora nie podlega on wymianie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
25. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że należy zamontować nowy agregat wody lodowej dla
chłodzenia akceleratora zgodnie w wytycznymi Producenta akceleratora.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
26. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że modulator będzie znajdował się w pomieszczeniu
bunkra.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
27. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy o potwierdzenie, że należy zamontować nową klimatyzację do pomieszczenia bunkra o
mocy zgodniej z wytycznymi dostawcy akceleratora oraz drugi klimatyzator w pomieszczeniu
sterowni (7kW).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
28. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w istniejąca centrala wentylacyjna nie będzie
podlegała wymianie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Należy zmodernizować centralę wentylacyjną
dostosowując ją do aktualnych potrzeb. W tym należy wymienić:
· wentylatory wraz z silnikami - 2 komplety,
· wymienniki ciepła w centralach - 4 szt.
· automatykę centrali wentylacyjnej (sterownik, falowniki, siłowniki, zawory trójdrogowe, itp. –
nowa szafa automatyki).
· wymiana podejść technologicznych wraz z armatura do centrali wentylacyjnej.
Należy także zaktualizować ekrany synoptyczne istniejącego monitoringu klimatyzacji
i wentylacji o zmiany wynikające z modernizacji układu klimatyzacji i wentylacji.
29. SIWZ - Załącznik nr 4 do umowy „Opis niezbędnych prac adaptacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montażu nowe akceleratora liniowego
wysokoenergetycznego”.
Prosimy o potwierdzenie, że należy zamontować 3 nawilżacze rezystancyjne o wydajności 40
kg/h każdy oraz podłączyć je do istniejącej instalacji wody uzdatnionej.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Należy zamontować 1 nawilżacz rezystancyjny
sterowany sygnałem proporcjonalnym ze sterownika centrali wentylacyjnej i podłączyć do
istniejącej instalacji wody uzdatnionej.
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