
 
 

      Warszawa, dnia 03.10.2017 r. 
 
ZZP.ZP.172/17.930.17 
       

W Y K O N A W C Y 
 

 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ,,przetargu nieograniczonego”, 
postępowanie znak  ZZP-172/17 na: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE 
FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY 
WYSOKOENERGETYCZNY. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w załączeniu przesyła odpowiedzi 
na pytania zadane przez Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 
Pytanie 1 - dotyczy Wzór Umowy §1 ust. 2 pkt 7 umowy:  
Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie projektów (utworów), do których prawa autorskie mają być przeniesione na 
podstawie powołanego postanowienia umowy 
Odpowiedz: Jak w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 Pytanie 2 - dotyczy Wzór Umowy §3 ust. 1 lit (a) umowy oraz pkt. 7.1.1 SIWZ: 
SIWZ mówi o dostawie akceleratora do „magazynu Wykonawcy” zaś umowa o dostawie „do siedziby 
Zamawiającego”. Prosimy o określenie w jaki sposób powinien zostać wykonany obowiązek dostawy – do 
siedziby Zamawiającego czy magazynu Wykonawcy? 
Odpowiedz: 
Wykonawca ma obowiązek dostawy akceleratora do wskazanych pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 
 
 Pytanie 3 - dotyczy Wzór Umowy §3 ust. 1 lit (a) umowy oraz pkt. 7.1.1 SIWZ: 
W którym momencie następuje przejście własności dostarczonego akceleratora na Zamawiającego, a w którym 
momencie na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia dostarczonego sprzętu? 
Odpowiedz: 
Przejęcie własności nastąpi w dniu dostarczenia do siedziby Zamawiającego akceleratora i podpisania  
protokołu przekazania pełnowartościowego urządzenia. 
 
Pytanie 4 - dotyczy Wzór Umowy §3 ust. 1 lit (a) umowy oraz pkt. 7.1.1 SIWZ: 
Prosimy o sprecyzowanie w którym momencie i na jakich zasadach zostaną udostępnione pomieszczenia                      
w siedzibie Zamawiającego, do którego ma nastąpić dostawa, roboty budowlane oraz demontaż? 
Odpowiedz: 
Pomieszczenia zostaną przekazane protokołem frontu robót w terminie do 7 dni od zgłoszenia Wykonawcy 
gotowości rozpoczęcia robót. 
 
 Pytanie 5 - dotyczy Wzór Umowy §3 ust. 1 lit (a) umowy oraz pkt. 7.1.1 SIWZ: 
Czy Zamawiający udostępni odrębne pomieszczenie na składowanie akceleratora do czasu jego montażu? 
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Odpowiedz: 
Zamawiający udostępni pomieszczenia. 
 
Pytanie 6 - dotyczy SIWZ Pkt 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 SIWZ: 
Powołane postanowienia SIWZ posługują się pojęciem „Bezpośredni Odbiorca”. Czy oznacza to 
Zamawiającego? Jeżeli jest to podmiot inny niż Zamawiający to prosimy o sprecyzowanie jaki. 
Odpowiedz: 
Zapis dotyczy Zamawiającego. 
 
Pytanie 7 - dotyczy Wzór Umowy §4 ust. 8 umowy: 
Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że uwzględnienie zaleceń i wytycznych Zamawiającego będzie możliwe o ile 
nie będą one naruszać zasad prawidłowego montażu i użytkowania dostarczonego akceleratora.   
Odpowiedz:  
Zamawiający dopuszcza taki zapis. 
 
Pytanie 8 - dotyczy Wzór Umowy § 7 ust. 1 umowy: 
Zdanie pierwsze posługuje się sformułowaniem „gwarancja na przedmiot umowy” zaś w drugim akapicie 
mowa o gwarancji i rękojmi na „akcelerator wysokoenergetyczny”. Czy te pojęcia są tożsame czy też oznaczają 
różne przedmioty gwarancji? Jeżeli chodzi o różne przedmioty gwarancji to prosimy o wyjaśnienie jakie. 
 
Odpowiedz:  
Zamawiający w § 7 ust. 1 wzoru umowy uchyla sformułowanie o treści „gwarancja na przedmiot umowy”. 
§7 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  
,,1.  Wykonawca oświadcza, że udziela …  miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Do protokołu 
 odbioru Wykonawca dołączy instrukcję obsługi w języku polskim, wszelkie dokumenty dot. zasady 
 konserwacji i użytkowania. 

Termin gwarancji i rękojmi na przedmiot  umowy wynosi …. miesiące i biegnie od dnia sporządzenia 
protokołu zdawczo-odbiorczego określonego w § 6 ust. 1. W okresie gwarancji prowadzony będzie  
nieodpłatny serwis zamontowanego aparatu. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu:”. 

 
Pytanie 9 - dotyczy Wzór Umowy §7 ust. 1 lit (b) umowy: 
Prosimy o informacje w jaki sposób będzie obliczana kara umowna o której mowa w powołanym 
postanowieniu. Czy będzie ona naliczana za każdy dzień zwłoki, czy jednorazowo? 
Odpowiedz: Kara umowna o której mowa w powołanym postanowieniu będzie naliczana za każdy dzień 
opóźnienia. 
 
Pytanie 10 - dotyczy Wzór Umowy §7 ust. 1 lit (e) umowy: 
Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez dostarczenie nowej karty gwarancyjnej Zamawiający rozumie udzielenie 
nowej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 
Odpowiedz: TAK. Zamawiający rozumie udzielenie nowej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 
 
Pytanie 11 - dotyczy Wzór Umowy § 8 ust. 3 umowy: 
Prosimy o wykreślenie słów „bez względu na winę Wykonawcy”. Sformułowanie to wprowadza, w odniesieniu 
do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych odpowiedzialność opartą na zasadzie ryzyka, co 
dalece wykracza poza przyjęte standardy rynkowe. 
Odpowiedz:  
Zamawiający uchyla zapis o treści ,,bez względu na winę Wykonawcy”. § 8 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje 
nowe brzmienie: ,,Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przez 
Zamawiającego. 
.  
Pytanie 12 - dotyczy Wzór Umowy §8 ust. 4 lit (b) umowy: 
Prosimy o zmianę powołanego postanowienia poprzez wprowadzenie obowiązku wezwania do należytego 
wykonania umowy oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu. 
Odpowiedz: 
Zamawiający uchyla w § 8 ust. 4 lit (b) wzoru umowy zapis o treści (…) bez konieczności jego wezwania przez 
Zamawiającego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  
§8 ust. 4 lit (b) wzoru umowy  otrzymuje brzmienie:  
b),,Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym 
 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 
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 pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia 3-dniowego dodatkowego terminu do  
 usunięcia uchybień”. 

 

Pytanie 13 - dotyczy Wzór Umowy §9 ust. 2 pkt 2) umowy: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega prawo do korekty wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, 
gdyby po dokonaniu dostawy lub montażu akceleratora Wykonawca dokonał obniżki cen oferowanego 
sprzętu? 
Odpowiedz: Jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytanie 14 –  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, III.1.1. „Zestawienie powierzchni”: 
Prosimy o wskazanie wyżej wymienionych pomieszczeń na rzucie oraz przekrojach parteru, w celu 
precyzyjnego określenia obszaru prac. 
Odpowiedz: Z uwagi na zły stan archiwalnej dokumentacji w postaci papierowej rzuty pomieszczeń oraz 
przekroje dostępne  w siedzibie Zamawiającego. 
 
Pytanie 15 –  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów, w związku z wykluczającym prowadzenie prac w godzinach 20.00 -7.00                    
w p.II. Kiedy będą mogły być prowadzone prace w pomieszczeniach technicznych agregatu chłodu                          
i modulatorów będących w bezpośrednim sąsiedztwie drugiego akceleratora? 
Odpowiedz: 
Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w Zakładzie Radioterapii przez 24 godziny na dobę pod warunkiem 
wydzielenia przestrzeni przez Wykonawcę dla której prowadzone będą prace adaptacyjne nie kolidujące                      
z pracą drugiego akceleratora. 
 
Pytanie 16 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z prowadzeniem robót budowlanych, będzie wstrzymana praca we 
wspólnej dla obu akceleratorów sterowni? 
Odpowiedz: 
Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w sterowni w zakładzie robót umożliwiających niezakłóconą pracę 
personelu obsługującego akcelerator nie podlegający wymianie. Pozostałe prace należy wykonywać poza 
godzinami pracy Zakładu Radioterapii. 
 
Pytanie 17 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Prosimy o wyjaśnienie, w jakich godzinach planują Państwo leczenie na drugim akceleratorze, podczas 
prowadzenia prac remontowo-budowlanych, o których mowa? 
Odpowiedz: 
Zamawiający przewiduje pracę w godzinach od 7.00-17.00. Godziny pracy mogą ulec ze względu na 
konieczność świadczenia usług medycznych. 
 
Pytanie 18 - dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z wymianą agregatu chłodu (kótry obsługuje dwa akceleratory), 
przewidują Państwo wstrzymanie prac drugiego akceleratora na czas jego wymiany i uruchomienia? 
Odpowiedz: 
Zamawiający potwierdza. Na czas wymiany agregatu chłodu praca akceleratora będzie wstrzymana na okres 
uzgodniony z Zamawiającym. 
 
Pytanie 19 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Prosimy o wyjaśnienie, czy wymagana wysokość pomieszczeń w p. III.2.1  - Sala AL. – min. 3,3 m dotyczy 
stropu czy sufitu podwieszonego? 
Odpowiedz: 
Wysokość dotyczy sufitu podwieszonego. 
 
Pytanie 20 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów PFU, w którym jest mowa o wielu pracach, które nie zostały ujęte                     
w kosztorysie szacunkowym w części C m.in. : 
- wymiana sufitu podwieszonego – brak pozycji w kosztorysie szacunkowym 
- montaż instalacji interkomowej i monitoringu – brak w kosztorysie szacunkowym 
- wykonanie nowych tynków gipsowych kategorii Iv pod malowanie – brak pozycji w kosztorysie 
szacunkowym, etc. 
Jak rozumieć zatem Kosztorys szacunkowy? 



 

4 
 

Odpowiedz: 
Zestawienie wartości szacunkowej jest dokumentem sporządzonym w celu oszacowania wartości robót. 
Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest opracowanie dokumentacji projektowej. 
 

Pytanie 21 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Zamawiający określił w pkt. III.2.4 jest zapis „ Należy zapewnić przynajmniej 12 w/h w Sali Rezonansu 
Magnetycznego”. 
Prosimy o przekazanie informacji: 
- jaka jest obecnie ilość wymian powietrza? 
- czy wymagana jest wymiana centrali wentylacyjnej? 
- czy chodzi o rezonans magnetyczny? 
Odpowiedz: 
W Programie Funkcjonalno-Użytkowym wystąpił zapis omyłkowy. Zakres dotyczy pomieszczenia akceleratora. 
Nie ma konieczności wymiany centrali wentylacji. Konieczna jest wymiana dwóch sprężarek oraz wymiana 
czynnika, wody na glikol. Minimalne wymagania dotyczące wymiany powietrza to 6 w/h. 
 
Pytanie 22 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Prosimy o wyjaśnienie jaki system BMS jest obecnie zainstalowany w obiekcie? 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie posiada systemu BMS. 
 
Pytanie 23 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
Prosimy o wskazanie gdzie znajduje się pomieszczenie BMS do którego należy doprowadzić sygnały? 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wymaga zastosowania systemu BMS. 
 
Pytanie 24 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt. III.2.4 
Proszę o doprecyzowanie czy „system serowania instalacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacyjnej oraz 
zasilania central” dotyczy obecnych urządzeń czy nowoprojektowanych? Proszę także o podanie listy 
parametrów do monitorowania dla danych urządzeń. 
Odpowiedź: 
System sterowania instalacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacyjnej oraz zasilania central dotyczy obecnych 
urządzeń i nie jest oparty na systemie BMS. Zamawiający nie wymaga listy parametrów do monitorowania dla 
danych urządzeń. 
 
Pytanie 25 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt.III.2.4. 
Proszę o doprecyzowanie w jakim pomieszczeniu należy przewidzieć miejsce na dwa szachty wentylacyjne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje nowych szachów wentylacyjnych, chyba że projektowana dokumentacja będzie 
uwzględniała takie rozwiązanie. Wymianę instalacji można wykonać w istniejących kanałach.  
 
Pytanie 26 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt. III.2.4. 
Proszę o doprecyzowanie, o których centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest mowa w p. „Ogólne 
wytyczne dotyczące gospodarki cieplnej”, gdzie mają być zlokalizowane i czy przewidziano na nie miejsce                  
w wybranych lokalizacjach. 
Odpowiedz: 
Program funkcjonalno – użytkowy jest podstawą do opracowania projektu budowlanego, w tym do 
dokumentacji instalacyjnej. Zamawiający nie wymaga wymiany posiadanych central wentylacyjnych, chyba że 
po dokonaniu oceny stanu istniejącego, projektant branżowy uwzględni taką konieczność. 
 
Pytanie 27 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt. 1.4.2.   
 Proszę o wyjaśnienie jaki należy przewidzieć system awaryjnego chłodzenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje system awaryjnego chłodzenia w postaci zimnej wody bieżącej z dodatkowym 
wymiennikiem i pompką obiegową. 
 
Pytanie 28 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt. III.2.6. 
Proszę o wyjaśnienie, czy użyte stwierdzenie „bilans mocy w całym Szpitalu”, czy należy rozumieć  „bilans 
mocy w całym Zakładzie Radioterapii”? 
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Odpowiedz: 
Bilans mocy dotyczy Zakładu Radioterapii 
 
Pytanie 29 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt. III.2.6. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy obecnie Pracownia AL. posiada rezerwowe zasilanie? 
Odpowiedz: 
Zamawiający posiada rezerwowe zasilanie w postaci UPS oraz agregatów prądotwórczych i nie wymaga ich 
modernizacji. 
 
Pytanie 30 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt. III.2.6. p.5 
Czy należy wykonać zasilanie gwarantowane separowane w układzie IT? 
 Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zasilania gwarantowanego separowanego w układzie IT, chyba że   
 charakterystyka urządzenia wymaga jego posiadania. 
 
Pytanie 31-  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt. III.2.6. p.7   
Czy należy wykonać otok z płaskownika miedzianego w pomieszczeniu akceleratora? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga sprawdzenia i ewentualnego dostosowania posiadanego w pracowni otoka lub montaż 
nowego otoka dostosowanego do zainstalowanego akceleratora. 
 
Pytanie 32 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy, pkt. III.2.6. 
Prosimy o wyjaśnienie, których drzwi dotyczy instalacja domofonowa z kontrolą dostępu? 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie wymaga instalacji domofonowej z kontrolą dostępu. 
 
Pytanie 33 -  dotyczy Program Funkcjonalno-Użytkowy 
W związku z brakiem możliwości przygotowania prawidłowej oferty w zakresie adaptacji pomieszczeń bez 
weryfikacji dokumentacji projektowej oraz oględzin pomieszczeń, proszę  o umożliwienie dokonania wizji 
lokalnej pomieszczeń objętych opracowaniem Program Funkcjonalno-Użytkowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni pomieszczenia objęte opracowanym Programem Funkcjonalno -Użytkowym po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
 
 
W świetle powyższego Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 
obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do dnia 09.10.2017r. do godziny 
11:00. 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, 
sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 09.10.2017 r. o godz. 11:30. 
 
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
 


