
           

 
 

Warszawa, dnia 18/09/2018 r. 

 
ZZP.ZP.171/18.699.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wieloenergetyczny. 

Znak sprawy: ZZP-171/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, 

iż do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 

 

Pytanie 1 

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór oferty), rozdział III, pkt 6 (tabela) 

„Zamawiający proszony jest o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie treści „DCO” 

tekstem „ZCO” 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i zastępuje słowo „DCO” słowem „ZCO” 

w Załączniku nr 2 do SIWZ (wzór oferty), rozdział III.  

 
Pytanie 2 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 (wymagania 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 2 

Zamawiający potwierdza, że dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ, pkt 2 ppkt 2.1.1 i 

2.1.2 należy złożyć do oferowanych wyrobów medycznych. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy SIWZ rozdz. VI pkt. 1 ppkt 1.2 Opis przedmiotu zamówienia  

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego postępowania nie 

jest przeprowadzenie, w żadnym zakresie prac adaptacyjnych – dostosowujących istniejące 

pomieszczenia do wymogów producenta sprzętu, którego dostawa  jest przedmiotem tego 

postępowania” 
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Odpowiedź 3 

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest 

przeprowadzenie, w żadnym zakresie prac adaptacyjnych – dostosowujących istniejące 

pomieszczenia do wymogów producenta sprzętu, którego dostawa  jest przedmiotem tego 

postępowania.  W SIWZ szczegółowo określono jednak wymagania odnośnie dostarczenia 

przez Wykonawcę danych i wytycznych niezbędnych do wykonania prac projektowych 

adaptacji, a także uczestnictwa podczas realizacji adaptacji. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy SIWZ rozdz. VI ppkt 2.1 SIWZ  

„Warunkiem udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności jest m.in. posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia 

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie uruchamiania (serwisowania) 

oferowanych akceleratorów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 Prawo 

atomowe (t.j. Dz. U. 2018.792) wykonywanie działalności związanej z serwisowaniem 

oferowanych akceleratorów nie wymaga zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki. W związku z powyższym czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki w zakresie uruchamiania  oferowanych akceleratorów.” 

 
Odpowiedź 4 

Zamawiający traktuje te pojęcia jako równoznaczne, dlatego przedstawienie zezwolenia 

PPA na uruchomienie lub serwisowanie będzie prawidłowe dla spełnienia warunku.  

 

Pytanie 5 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 2 ppkt 2.3 

„Czy z uwagi na zapis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych i zgodnie z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych oraz zważywszy, że realizacja przedmiotu postępowania odbywa się na rzecz 

profesjonalnego użytkownika - Zamawiający dopuści dołączenie do oferty materiałów 

informacyjnych, prospektów lub kart katalogowych potwierdzających spełnianie przez 

oferowany sprzęt/aparat/wyposażenie parametrów technicznych wymaganych i 

oferowanych, określonych w Ofercie technicznej, w języku angielskim, bez tłumaczenia na 

język polski?” 

Odpowiedź 5 

Zamawiający informuje, że tłumaczenie dokumentów dotyczy wyłącznie tych obszarów, w 

których katalogi, foldery etc. odnoszą się wprost do wymagań Zamawiającego opisanych w 

Załączniku nr 2 do OFERTY, ergo – w pozostałym zakresie dokumenty nie muszą być 

tłumaczone na język polski. Nadmienić należy, że Zamawiający nie wymaga tłumaczenia 

tłumacza przysięgłego, ani żadnej innej szczególnej formy. Wystarczy dokument źródłowy w 

języku obcym i tłumaczenie Wykonawcy z odniesieniem tekstu do właściwych punktów OPZ. 

Pytanie 6 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.1.1 w zw. z §7 ust. 1 pkt 1.1 załącznika nr 1a do 

SIWZ (wzór umowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy akceleratora na 14.12.2018 r. 

pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Zdrowia na zmianę 

terminu w ramach realizacji umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Dolnośląskim 

Centrum Onkologii we Wrocławiu?” 
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Odpowiedź 6 

Zamawiający deklaruje, że w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody 

Ministerstwa Zdrowia na zmianę terminu w ramach realizacji umowy pomiędzy 

Ministerstwem Zdrowia a Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, wyrazi zgodę na 

zmianę terminu dostawy akceleratora loco magazyn Wykonawcy na termin co najmniej o 

dwa dni robocze wcześniejszy, niż nowy termin wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia. 

Możliwość zmiany terminu została wprowadzona do wzoru umowy (załącznik 1a do SIWZ) w 

warunkach zmiany umowy - §17 ust. 2, dodany pkt. 2.3. Jednocześnie Zamawiający 

koryguje oczywistą omyłkę w §7 ust. 1 pkt 1.1 załącznika nr 1a do SIWZ (wzór umowy) 

zmieniając błędne odwołanie do poz. 1.1-1.18 na poprawne do poz. 1.1-1.23. 

Pytanie 7 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.1.2 w zw. z §7 ust. 1 pkt 1.3 załącznika nr 1a do 

SIWZ (wzór umowy) 

„Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem: 

zgłoszenie przez Zamawiającego gotowości do instalacji ? Czy Zamawiający rozumie przez 

to, że w dniu zgłoszenia „gotowości do instalacji” pomieszczenia, w których ma być ona 

prowadzona, będą spełniały wymagania producenta sprzętu w zakresie wymogów 

instalacyjnych oraz wymogów ochrony radiologicznej?” 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający potwierdza tę interpretację. 

Pytanie 8 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.1.3 w zw. z §7 ust. 1 pkt 1.4 załącznika nr 1a do 

SIWZ (wzór umowy) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na: 

„wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych 

(akceptacyjnych) w terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez 

Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 

08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego 

przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni 

odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia„ [dalej bez zmian] ? 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający wyraża zgodę i uzupełnia zapis w rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.1.3 następująco: 

„3.1.3 wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych 

(akceptacyjnych) w terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez 

Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 

08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego 

przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni 

odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem:” Jednocześnie Zamawiający 

analogicznie uzupełnia zapis w §7 ust. 1 pkt 1.4 załącznika nr 1a do SIWZ (wzór umowy): 

„1.4 Faza IV – wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych 

(akceptacyjnych) w terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez 

Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 

08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego 

przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni 

odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem:”  
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Pytanie 9 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.1 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 2.1 załącznika nr 1b do 

SIWZ (wzór umowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy akceleratora na 14.12.2018 r. 

pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Ministerstwa Zdrowia na zmianę 

terminu w ramach realizacji umowy pomiędzy Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital 

Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej a Ministerstwem Zdrowia z dnia 

23 lipca 2018 nr 1/6/1/2018/512/177 ?” 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający deklaruje, że w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody 

Ministerstwa Zdrowia na zmianę terminu w ramach realizacji umowy pomiędzy 

Ministerstwem Zdrowia a Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej wyrazi 

zgodę na zmianę terminu dostawy akceleratora loco magazyn Wykonawcy na termin co 

najmniej o dwa dni robocze wcześniejszy, niż nowy termin wyznaczony przez Ministerstwo 

Zdrowia. Możliwość zmiany terminu została wprowadzona do wzoru umowy (załącznik 1b do 

SIWZ) w warunkach zmiany umowy - §17 ust. 2, dodany pkt. 2.3. 

Pytanie 10 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.2 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 2.2 załącznika nr 1b do 

SIWZ (wzór umowy) 

„Zamawiający proszony jest o wykreślenie zapisu „wraz z uzyskaniem zgody PAA”, gdyż 

takowa zgoda na etapie wykonania projektu osłon stałych, a jeszcze przed wykonaniem prac 

adaptacyjnych w bunkrze, przez PAA nie jest wydawana” 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla zapis „wraz z uzyskaniem zgody PAA” w SIWZ, 

rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.2. Jednocześnie Zamawiający analogicznie wykreśla zapis „wraz z 

uzyskaniem zgody PAA” w §3 ust. 2 pkt 2.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy). 

Pytanie 11 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.2 oraz pkt. 7 ppkt 7.1.5 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 

2.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy) 

„Jako, że przedmiotem niniejszego postępowania jest „Dostawa fabrycznie nowej aparatury 

medycznej: akcelerator liniowy wieloenergetyczny”, nałożenia na Wykonawcę obowiązku 

nadzoru nad wykonywanymi pracami adaptacyjnymi, których dodatkowo zakres nie został 

nigdzie w tym postępowaniu określony, wykracza poza przedmiot niniejszego postepowania, 

a zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane:  

Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:  

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu 

tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;  

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;  

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

Zwracamy się do Zamawiającego o usuniecie zapisu o nadzorze wykonywanych prac 

adaptacyjnych lub określeniu zakresu planowanych prac adaptacyjnych, postawy ich 

prowadzenia (zgłoszenie / pozwolenie na budowę), ich szacunkowej wartości, gdyż 
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wszystkie te czynniki mają wpływ na oszacowanie przez Wykonawcę kosztów prowadzenie 

takowego nadzoru.” 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający informuje, że nie nakłada na wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru 

nad pracami adaptacyjnym. Przez pojęcie „nadzór” zamawiający rozumie ogólną kontrolę 

pod kątem zgodności prac projektowych z wytycznymi producenta oferowanego akceleratora 

i DTR akceleratora tj. dokumentacji technicznej sprzętu wskazanej w §2 ust. 1-IV załącznika 

nr 1b do SIWZ oraz poprawności realizowanych robót, świadczoną doraźnie, maksymalnie 4-

krotnie (4x jeden dzień roboczy) na wezwanie Zamawiającego. Nie musi być to nadzór 

inwestorski w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.  

 
Pytanie 12 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.3 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 2.3 załącznika nr 1b do 

SIWZ (wzór umowy) 

„Zwracamy się do Zmawiającego o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem: 

zgłoszenie przez Zamawiającego gotowości do instalacji ? Czy Zamawiający rozumie przez 

to, że w dniu zgłoszenia „gotowości do instalacji” pomieszczenia, w których ma być ona 

prowadzona, będą spełniały wymagania producenta sprzętu w zakresie wymogów 

instalacyjnych oraz wymogów ochrony radiologicznej ?” 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający potwierdza tę interpretację. 

Pytanie 13 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.4 w zw. Z §3 ust. 2 pkt 2.4 załącznika nr 1b do 

SIWZ (wzór umowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na: „wykonanie całego przedmiotu 

dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz szkoleń zgodnie z 

wymaganiami producenta niezbędnych do właściwego używania przedmiotu dostawy w 

terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości 

do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku 

niedotrzymania terminu zgłoszenia termin wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie 

automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni odpowiadająca opóźnieniu zgłoszenia„ 

[dalej bez zmian] ?” 

 
Odpowiedź 13 

Zamawiający wyraża zgodę i uzupełnia zapis w rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.2.4 następująco: 

„3.2.4 wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych 

(akceptacyjnych) oraz szkoleń zgodnie z wymaganiami producenta niezbędnych do 

właściwego używania przedmiotu dostawy w terminie do dnia 29.03.2019 r., pod warunkiem 

zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w 

terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin 

wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną 

ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem:”  

 

Jednocześnie Zamawiający analogicznie uzupełnia zapis w §3 ust. 2 pkt 2.4 załącznika nr 1b 

do SIWZ (wzór umowy): 

„2.4 Faza IV – wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych 

(akceptacyjnych) oraz szkoleń zgodnie z wymaganiami producenta niezbędnych do 

właściwego używania przedmiotu dostawy w terminie do dnia 29.03.2019 r., pod warunkiem 

zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w 
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terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin 

wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną 

ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem:”  

 
Pytanie 14 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI ppkt 3.1 oraz ppkt 3.2 SIWZ w zw. z §2 lit. A, §3 ust. 1 oraz 

§7 ust. 1 pkt 1.1, §5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1a do SIWZ oraz §2 

ust. 1 pkt I, §3 ust. 2 pkt 2.1 stanowiącej załącznik nr 1b do SIWZ  pkt 1 załącznika nr 1 

do SIWZ 

„Mając na uwadze definicję pojęcia „dostawa” zawartą w art. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający 

proszony jest o potwierdzenie, że wyraz dostawa użyty w treści przytoczonych powyżej 

postanowień oznacza dostarczenie sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia do 

magazynu Wykonawcy” 

 
Odpowiedź 14 

Zamawiający potwierdza, że wyraz „dostawa” użyty w treści przytoczonych powyżej 

postanowień oznacza dostarczenie sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia do 

magazynu Wykonawcy, gdyż tegoż sformułowania użyto w przywołanych postanowieniach. 

 
Pytanie 15 

Dotyczy SIWZ - rozdział  VI ppkt 3.2.2 SIWZ, §2 ust. 1 pkt III, §3 ust. 2 pkt 2.2, §14 ust. 2 

wzoru umowy załącznik nr 1b do SIWZ 

„Zamawiający w treści postanowień powyżej wskazanych  proszony jest o wykreślenie treści 

w brzmieniu „wraz z uzyskaniem zgody PAA”, „po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki”. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Prezes Państwowej 

Agencji Atomistyki nie wydaje pozytywnych opinii dla projektu ochrony radiologicznej”  

 
Odpowiedź 15 

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla zapisy „wraz z uzyskaniem zgody PAA” oraz „po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki” SIWZ - rozdział  VI 

ppkt 3.2.2 SIWZ, §2 ust. 1 pkt III, §3 ust. 2 pkt 2.2, §14 ust. 2 wzoru umowy załącznik nr 1b 

do SIWZ 

 
Pytanie 16 

Dotyczy SIWZ - rozdział  VI ppkt 3.2.2 , ppkt. 7.1.5 SIWZ  

„Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 1 Pzp, proszony jest o wyjaśnienie zakresu 

zamówienia w części określonej jako „nadzór wykonywanych prac adaptacyjnych”, „nadzór i 

konsultacje w toku prac adaptacyjnych” w szczególności Zamawiający proszony jest o 

wskazanie zakresu czynności nadzoru które świadczyć ma Wykonawca oraz zasad i 

warunków na jakich czynności te mają być świadczone” 

 
Odpowiedź 16 

Zamawiający informuje, że nie nakłada na wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru 

nad pracami adaptacyjnym. Przez pojęcie „nadzór” zamawiający rozumie ogólną kontrolę 

pod kątem zgodności prac projektowych z wytycznymi producenta oferowanego akceleratora 

i DTR akceleratora wskazanymi w §3 ust. 9 załącznika nr 1a i dokumentacji technicznej 

sprzętu wskazanej w §2 ust. 1-IV załącznika nr 1b do SIWZ  oraz poprawności 

realizowanych robót, świadczoną doraźnie, maksymalnie 4-krotnie (4x jeden dzień roboczy) 

na wezwanie Zamawiającego. Nie musi być to nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów 

Prawa budowlanego.  

 
Pytanie 17 

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry wymagane, pozycja 1.7.1.b 
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„Zamawiający proszony jest o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie treści „opis w 

poz. 1.18” tekstem „opis w poz. 1.28”. 

 

Odpowiedź 17 

Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę i zmienia w Załączniku nr 2 do Oferty w poz. 

1.7.1.b błędne odwołanie do „poz. 1.18” na poprawne do „poz. 1.28”. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry wymagane, Opcje wyposażenia 

specyficzne dla DCO, pozycja 1.23 

„Zamawiający proszony jest o wskazanie czy wraz ze stacją mobilną SWiZL oczekuje 

dostawy oprogramowania ARIA Radiation Oncology SmartSpace identycznego z obecnie 

wykorzystywanym oprogramowaniem systemu ARIA.” 

 

Odpowiedź 18 

Zamawiający nie oczekuje dostawy wskazanego w pytaniu oprogramowania. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry wymagane, Opcje wyposażenia 

specyficzne dla DCO, pozycja 1.23 

„Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający obecnie posiada i wykorzystuje oprogramowanie ARIA 

InSightive Analitics, Zamawiający oczekuje wraz ze stacją mobilną SWiZL dostawy 

oprogramowania ARIA InSightive Viewer dla 1 użytkownika?” 

 

Odpowiedź 19 

Zamawiający nie oczekuje dostawy wskazanego w pytaniu oprogramowania. 

 
Pytanie 20 

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.5.2 

„Czy Zamawiający zaakceptuje przeniesienie niniejszego parametru z obecnej pozycji w 

tabeli parametrów wspólnych do tabel z opcjami wyposażenia specyficznego zarówno dla 

DCO jak i dla ZCO-DG jako parametr 3.22 dla DCO oraz oddzielny parametr 3.30 dla ZCO-

DG? Przeniesienie tego parametru umożliwi zaoferowanie alternatywnych konfiguracji 

wyposażenia.” 

 

Odpowiedź 20 

Zamawiający koryguje zapisy w OPZ tj. w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, 

pozycja 3.5.2 tzn. wykreśla poz. 3.5.2 w całości. 

Jednocześnie Zamawiający koryguje inne zapisy w OPZ, tj.: 

a) W poz. 3.1.1 i 3.1.3 dodaje słowa „i dla drugiej wiązki fotonowej”  

b) Wykreśla poz. 3.1.2.a i 3.1.2.b oraz poz. 3.1.3.a i 3.1.3.b 

c) Zmienia numerację poz. 3.1.6.a na 3.1.6 a w opisie wykreśla słowa „6MV i 10MV” i „ 

nr ser. 2855 – tylko DCO” 

d) Wykreśla poz. 3.1.6.b w całości 

e) W poz. 3.16 wykreśla słowa „o numerze seryjnym:” i wykreśla poz. 3.16.a i 3.16.b 

f) W poz. 3.16.1, 3.16.2 i 3.16.3 wykreśla słowa „wskazanym w p. 3.16.a i 3.16.b 

odpowiednio” zastępując je słowami „True Beam”  

g) Wykreśla pozycje od 3.17 do 3.29.1 włącznie tj. całą tabelę pt. „OPCJE 

WYPOSAŻENIA SPECYFICZNE dla DCO i ZCO-DG”  

oraz w części 1. „parametry wymagane” 

h) Zamienia miejscami poz. 1.22 i 1.23 bez zmiany ich treści. 
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Pytanie 21 

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.15.8 

„Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści niniejszego parametru na następujący: 

„Realizacja dowolnego planu leczenia wiązkami megawoltowymi, przygotowanego dla 

posiadanych akceleratorów TrueBeam, na oferowanym akceleratorze, bez dokonywania 

jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji 

wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego 

rozkładu dawki”. 

 

Odpowiedź 21 

Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy w OPZ tj. w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry 

oceniane, pozycja 3.15.8. i udostępnia nowy aktualny OPZ. 

 

Pytanie 22 

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.15.9 

„Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści niniejszego parametru na następujący: 

„Realizacja dowolnego planu leczenia wiązkami megawoltowymi, przygotowanego dla 

oferowanego akceleratora, na posiadanych akceleratorach TrueBeam bez dokonywania 

jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji 

wyposażenia, akcesoriów, możliwości i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego 

rozkładu dawki”. 

 

Odpowiedź 22 

Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy w OPZ tj. w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry 

oceniane, pozycja 3.15.9. i udostępnia nowy aktualny OPZ. 

 
Pytanie 23 

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.16.3 

„Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści niniejszego parametru na następujący: 

„Realizacja dowolnego planu leczenia przygotowanego dla oferowanego akceleratora 

wszystkimi wiązkami fotonowymi, na posiadanym przez Zamawiającego akceleratorze 

wskazanym w p.3.16.a i 3.16.b odpowiednio, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w planie 

leczenia, z zastosowaniem dostępnych tych samych opcji wyposażenia, akcesoriów, 

możliwości i technik leczenia oraz z zachowaniem tego samego rozkładu dawki”. 

 

Odpowiedź 23 

Zamawiający zmienia odpowiednio zapisy w OPZ tj. w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry 

oceniane, pozycja 3.16.3. (z uwzględnieniem zmiany w odpowiedzi na pyt. nr 20) i 

udostępnia nowy aktualny OPZ. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §3, ust 4 

„W celu umożliwienia zrealizowania niniejszej umowy, zwracamy się do Zamawiającego o 

dodanie na końcu niniejszego ust. zdania: „Udostępnienie bunkra nastąpi nie później niż na 

8 tygodni przed upływem terminu o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1.4.” 

 
Odpowiedź 24 

Wykonawca w tym pytaniu miał zapewne na myśli termin określony w §7 ust. 1 pkt. 1.4 dla 

Fazy IV. Zamawiający uważa jednak, iż 7 tygodni, tj. okres od 08.02.2019 (termin określony 

w §7 ust. 1 pkt. 1.3) do 29.03.2019 (termin określony w §7 ust. 1 pkt. 1.4) jest odpowiedni i 

wystarczający. Zamawiający nie zmienia zatem w/w terminów. 
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Pytanie 25 

SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §3, ust 6 

„Zwracamy się do Zamawiającego o zapewnienie, że adaptacje pracowni „F”, przed 

wykonaniem przez Wykonawcę riggingu będą spełniały wszystkie wytyczne instalacyjne 

producenta „nowego” akceleratora zgodnie z DDR akceleratora i dodatkowymi wytycznymi 

dla projektantów, o których mowa w § 3 ust.9 umowy.” 

 
Odpowiedź 25 

Zamawiający informuje, że taka jest jego intencja. 

Pytanie 26 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §8 ust. 3 

„Zwracamy się do Zamawiającego o zastąpienie w ust. 3 zwrotu: „3 (trzy) faktury:” – 
zwrotem: 4 (cztery) faktury:” oraz o wykreślenie w pkt. 3.3 zwrotu: „oraz szkoleń niezbędnych 
do właściwego używania przedmiotu dostawy, jak również dodanie  pkt. 3.5 w brzmieniu: 
„Fakturę po zakończeniu szkoleń niezbędnych do właściwego używania przedmiotu 
dostawy” 

 
Odpowiedź 26 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia ust. 3 i pp. 3.3 i 3.4  

 
Pytanie 27 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a §8 ust. 3 

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wysokość każdej z faktur o której mowa w 
§8 ust. 3 pkt 3.1-3.3 stanowić będzie wynagrodzenie w wysokości jak wskazane w 
odpowiedniej pozycji oferty Wykonawcy” 
 
Odpowiedź 27 

Zamawiający potwierdza w odniesieniu pp. 3.1-3.3 oraz zmienionego p. 3.4 (w odpowiedzi 
na pytanie nr 26), że wysokość każdej z faktur o której mowa w §8 ust. 3, stanowić będzie 
wynagrodzenie w wysokości, jak wskazane w odpowiedniej pozycji oferty Wykonawcy. 

 
Pytanie 28 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §8 ust. 6 pkt. 6.3 

„Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie zdania końcowego” 
 
Odpowiedź 28 

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla zdanie końcowe w załączniku nr 1a, Wzór umowy, 

§8 ust. 6 pkt. 6.3  

 
Pytanie 29 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §8 ust. 6 

„Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie pkt. 6.4 w brzmieniu: „Wg poz. 3.5 – 

obustronnie podpisany Protokół szkoleń.” 

 
Odpowiedź 29 

Zamawiający dodaje p. 6.4 w załączniku nr 1a do SIWZ, Wzór umowy, §8 ust. 6 w 

brzmieniu „Wg poz. 3.4 – obustronnie podpisany Protokół z wykonania szkoleń.” 

 

Pytanie 30 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a Wzór umowy §12 ust. 12 

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że chodzi i czynność asysty, o której mowa w 

pkt VI ppkt. 3.1.3 lit.a) SIWZ” 
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Odpowiedź 30 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 31 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy §14, ust 7 pkt l). 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wliczania czasu pomiarów 

wykonywanych przez Zamawiającego do czasu niesprawności. Prosimy o wykreślenie 

ostatniego zdania punkt l) "Czas pomiarów jest zaliczany do czasu niesprawności" albo 

zmianę ostatniego zdania punktu l) na "Czas pomiarów nie jest zaliczany do czasu 

niesprawności". Wykonawca nie ma wpływu na czas realizacji pomiarów przez pracowników 

Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź 31 

Zamawiający zastępuje w załączniku nr 1a, Wzór umowy §14, ust 7 pkt l). słowo 

„pomiarów” słowem „asysty”.  

 

Pytanie 32 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a Wzór umowy §15 

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że kary umowne dotyczą niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w terminie oraz zakresie w §15 umowy wskazanym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 

 
Odpowiedź 32 

Zamawiający informuje, że zgodnie z umową w zakresie nieuregulowanym w umowie 

obowiązują ogólne przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 33 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15 ust. 1 pkt. 1.2 

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary z odpowiednio z 10.000 

PLN na 5.000 PLN oraz z 15.000 PLN na 10.000 PLN, gdyż ma to wpływ na ocenę przez 

Wykonawcę ryzyka a co za tym idzie na wysokość zaoferowanej ceny za wykonanie 

przedmiotu umowy.” 

 
Odpowiedź 33 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 34 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15 ust. 1 pkt. 1.3 

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary z 15.000 PLN na 10.000 

PLN, gdyż ma to wpływ na ocenę przez Wykonawcę ryzyka a co za tym idzie na wysokość 

zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.” 

 
Odpowiedź 34 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 35 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15 ust. 1 pkt. 1.4 

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary z 15.000 PLN na 10.000 

PLN, gdyż ma to wpływ na ocenę przez Wykonawcę ryzyka a co za tym idzie na wysokość 

zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu umowy.” 

 
Odpowiedź 35 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 36 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15 ust. 1 pkt. 1.1.12 

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary z odpowiednio z 15.000 

PLN na 5.000 PLN oraz z 30.000 PLN na 10.000 PLN, gdyż ma to wpływ na ocenę przez 

Wykonawcę ryzyka a co za tym idzie na wysokość zaoferowanej ceny za wykonanie 

przedmiotu umowy” 

 
Odpowiedź 36 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 37 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, § 15 

„Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie ust. 1a w brzmieniu: „ Odstąpienie od umowy  

lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 

1.000.000 (jeden milion) PLN.” 

 
Odpowiedź 37 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 38 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 2 ust. 1 pkt. III 

„Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii 

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z uwagi na to że Prezes nie jest zobowiązany do 

wydawania opinii.” 

 
Odpowiedź 38 

Zamawiający wprowadza zmiany w § 2 ust. 1 pkt. III SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy  

 
Pytanie 39 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy § 3 ust. 2 pkt 2.2  

„Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie zakresu przedmiotu umowy w części określonej 

jako „nadzór wykonywanych prac adaptacyjnych”, w szczególności Zamawiający proszony 

jest o wskazanie zakresu czynności nadzoru które świadczyć ma Wykonawca oraz zasad i 

warunków na jakich czynności te mają być świadczone” 

 
Odpowiedź 39 

Zamawiający nie nakłada na wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru nad pracami 

adaptacyjnym. Przez pojęcie „nadzór” zamawiający rozumie ogólną kontrolę pod kątem 

zgodności prac projektowych z wytycznymi producenta oferowanego akceleratora i DTR 

akceleratora wskazanymi w §3 ust. 9 załącznika nr 1a i dokumentacji technicznej sprzętu 

wskazanej w §2 ust. 1-IV załącznika nr 1b do SIWZ  oraz poprawności realizowanych robót, 

świadczoną doraźnie, maksymalnie 4-krotnie (4x jeden dzień roboczy) na wezwanie 

Zamawiającego. Nie musi być to nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów Prawa 

budowlanego.  

 

Pytanie 40 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 5 ust. 3 lit. g 

„Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja logiczna, elektryczna, 

chłodzenia wodnego i sprężonego powietrza do których ma odbyć się podłączenie i montaż 

sprzętu będą spełniały wytyczne instalacyjne producenta sprzętu, a także o potwierdzenie że 

Wykonawca nie jest w ramach realizacji niniejszej umowy do wykonania żadnych adaptacji / 

przystosowań w/w instalacji.” 
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Odpowiedź 40 

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest 

przeprowadzenie, w żadnym zakresie prac adaptacyjnych – dostosowujących istniejące 

pomieszczenia do wymogów producenta sprzętu, którego dostawa  jest przedmiotem tego 

postępowania.  W SIWZ szczegółowo określono jednak wymagania odnośnie wykonania 

przez Wykonawcę projektu osłon stałych, dostarczenia przez Wykonawcę danych i 

wytycznych niezbędnych do wykonania prac projektowych adaptacji, a także uczestnictwa 

podczas realizacji adaptacji. 

 
Pytanie 41 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 5 ust. 3 lit. g ppkt. 3 

„W przypadku poprawnego działania sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę, kto pokryje 

koszty doprowadzenia do poprawnej bilateralnej transmisji danych pomiędzy stacjami a 

serwerem systemu w przypadku, gdy nieprawidłowości spowodowane będą przez sieć 

strukturalną wraz z urządzeniami sieciowymi należącymi do Zamawiającego ?” 

 
Odpowiedź 41 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest 

przeprowadzenie, w żadnym zakresie prac adaptacyjnych – dostosowujących istniejące 

pomieszczenia do wymogów producenta sprzętu, którego dostawa jest przedmiotem tego 

postępowania. 

 
Pytanie 42 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy §8 ust. 6 

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że wysokość każdej z faktur, o której mowa w 

§8 ust. 6 pkt 6.1-6.2 stanowić będzie wynagrodzenie w wysokości jak wskazane w 

odpowiedniej pozycji oferty Wykonawcy” 

 
Odpowiedź 42 

Zamawiający potwierdza 
 

Pytanie 43 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 8 ust. 6 

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę terminu płatności z do 60 dni na do 30 dni, gdyż 

z chwilą ogłoszenia niniejszego postępowania Zamawiający musi mieć zabezpieczone środki 

na jego realizacje i nie ma żadnych przyczyn żeby Wykonawca zmuszony został do 

udzielanie kredytu kupieckiego, koszt którego musi mieć wpływ wartość oferty.” 

 

Odpowiedź 43 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Pytanie 44 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 8 ust. 6 

„Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu: „co najmniej 2 faktury” na „co najmniej 3 

faktury” 

 
Odpowiedź 44 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

  

Pytanie 45 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy §8 ust.10-11, ust. 13-22 
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„Przedmiotem zamówienia nie są roboty budowalne w związku z czym Zamawiający 

proszony jest o wykreślenie treści wskazanej powyżej, która odpowiednia jest dla umów dot. 

zamówienia na roboty budowlane” 

 
Odpowiedź 45 

Zamawiający informuje, że przytoczone zapisy załącznika nr 1b SIWZ dotyczą 

podwykonawców w zakresie dostaw, nie robót budowlanych. Zamawiający zmienia ust.10-22 

Załącznik nr 1b do SIWZ, Wzór umowy.  

 
Pytanie 46 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 9 ust. 1 pkt. 1.4 

„Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis ten nie dotyczy urządzeń typu 

komputer lub stacja robocza będących wyrobem medycznym lub elementem wyrobu 

medycznego. Działanie takie byłoby sprzeczne z Ustawą o wyrobach medycznych i mogłoby 

spowodować potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub personelu” 

 
Odpowiedź 46 

Zamawiający informuje, że chce mieć możliwość samodzielnej wymiany urządzenia typu 

komputer lub stacja robocza, jeśli wymagane będzie, aby było to urządzenie medyczne, to 

takie, które spełnia ten wymóg, pozostając w zgodzie z  Ustawą o wyrobach medycznych. 

 

Pytanie 47 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, § 11 ust. 4 pkt. 4.3 

„Czy z uwagi na zapis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych i zgodnie z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych oraz zważywszy, że realizacja przedmiotu postępowania odbywa się na rzecz 

profesjonalnego użytkownika - Zamawiający dopuści instrukcje użytkownika (obsługi) w 

języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski?”   

 

Odpowiedź 47 

Tłumaczenie dokumentów dotyczy wyłącznie tych obszarów, w których katalogi, foldery etc. 

odnoszą się wprost do wymagań Zamawiającego opisanych w Załączniku nr 2 do OFERTY 

ergo – w pozostałym zakresie dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski. 

Nadmienić należy, że Zamawiający nie wymaga tłumaczenia tłumacza przysięgłego, ani 

żadnej innej szczególnej formy. Wystarczy dokument źródłowy w języku obcym i tłumaczenie 

Wykonawcy z odniesieniem tekstu do właściwych punktów OPZ. 

 

Pytanie 48 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy § 11 ust. 13 

„Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 13 w § 11 albo uwzględnienie w jego treści, 

że wykonanie przedmiotu umowy uzależnione jest od przekazania Wykonawcy pomieszczeń 

spełniających wymagania instalacyjne sprzętu w terminie nie później niż 8 lutego 2019.”  

 

Odpowiedź 48 

Zobowiązanie określone w § 11 ust. 13 Załącznik nr 1b do SIWZ, Wzór umowy pozostaje w 

logicznej konsekwencji pozostałych zapisów umowy tym, że Zamawiający musi również 

dochować przewidzianych terminów. 

 
Pytanie 49 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 16 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę daty uzgodnienia harmonogramu 

przeglądów z daty podpisania umowy na datę uruchomienia przedmiotu umowy. Powyższe 
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pozwoli na uzgodnienie daty przeglądów przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi 

producenta sprzętu. Proponowana treść: 

„Przeglądy techniczne opisane w ust. 14. powyżej będą przeprowadzane wg harmonogramu 

uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a ZCO w ciągu 14 dni po podpisaniu Protokołu 

uruchomienia i przekazania do eksploatacji.”  

 

Odpowiedź 49 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w Załączniku nr 1b do SIWZ, Wzór umowy, 

§13, ust. 16. 

 
Pytanie 50 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 19 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o zmianę zapisu „upoważnienie” na 

„autoryzację”. Treść po zmianie: „Czynności wymienione w niniejszym paragrafie wykonają 

upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy wymienieni w autoryzacji producenta dla personelu 

serwisu Wykonawcy.” 

 
Odpowiedź 50 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w Załączniku nr 1b do SIWZ, Wzór umowy, 

§13, ust. 19. 

 
Pytanie 51 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §14, ust 16 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę daty uzgodnienia harmonogramu 

przeglądów z daty podpisania umowy na datę uruchomienia przedmiotu umowy. Powyższe 

pozwoli na uzgodnienie daty przeglądów przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi 

producenta sprzętu. Proponowana treść: 

„Przeglądy techniczne opisane w ust. 14. powyżej będą przeprowadzane wg harmonogramu 

uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą a DCO w ciągu 14 dni po podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Dostawy.” 

 
Odpowiedź 51 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w Załączniku nr 1a do SIWZ, Wzór umowy, 

§14, ust 16. 

 
Pytanie 52 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a, Wzór umowy, §14, ust 19 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o zmianę zapisu „upoważnienie” na 

„autoryzację”. Treść po zmianie: „Czynności wymienione w niniejszym paragrafie wykonają 

upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy wymienieni w autoryzacji producenta dla personelu 

serwisu Wykonawcy.” 

Odpowiedź 52 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w Załączniku nr 1a do SIWZ, Wzór umowy, 
§14, ust 19 
 
Pytanie 53 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 7, f) 

„Celem optymalizacji wartości oferty, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę 

terminu interwencji opisanego w ust 7 punkt f) z 24 godzin do 48 godzin liczonych w dniach 

terapeutycznych.” 
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Odpowiedź 53 

Zamawiający zmienia termin interwencji opisany w Załącznik nr 1b do SIWZ, §13 ust. 7 pkt 
f)  

 
Pytanie 54 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 7, g) 

„Celem optymalizacji wartości oferty, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę 

terminu interwencji opisanego w ust 7 punkt g) z 2 dni terapeutycznych do 4 dni 

terapeutycznych.” 

 
Odpowiedź 54 

Zamawiający zmienia termin interwencji opisany w Załącznik nr 1b do SIWZ, §13 ust. 7 pkt 
g)  
 

Pytanie 55 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 7, h) 

„Celem optymalizacji wartości oferty, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę 

terminu interwencji opisanego w ust 7 punkt h) z 4 dni terapeutycznych do 5 dni 

terapeutycznych.” 

 
Odpowiedź 55 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 56 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy §15 wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 1a do SIWZ 

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że kary umowne dotyczą niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w terminie oraz zakresie w §15 umowy wskazanym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” 

 
Odpowiedź 56 

Kary umowne będą naliczane w okolicznościach wskazanych w § 15, w sytuacji jeżeli 

wyłączną przyczyną zaistnienia przesłanek do naliczenia kar będą działania lub zaniechania 

Zamawiającego to nie będzie podstaw do obciążania nimi Wykonawcy. 

 
Pytanie 57 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b ,Wzór umowy , Rozdział IX. Gwarancja jakości i 

rękojmia za wady na przedmiot umowy, §13, ust 13 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  modyfikację ust 13 poprzez dodanie zapisu 

dotyczącego konserwacji sprzętu i pomiarów dozymetrycznych; „Każda naprawa 

gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia danego sprzętu z 

eksploatacji. Jako czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji rozumie się czas od dnia 

zgłoszenia awarii (bez tego dnia, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godz. 14.30) do dnia 

przekazania sprawnego sprzętu użytkownikowi (bez tego dnia, jeżeli przekazanie nastąpiło 

do godz. 14.30), gdy w tym czasie nie było możliwe prowadzenie napromieniania pacjentów 

zgodnie z ich radioterapeutycznymi planami leczenia (energia, dawka, technika 

napromieniania itd.) z wykorzystaniem oferowanego akceleratora. Jeśli ZCO nie udostępni 

sprzętu Wykonawcy w celu wykonania naprawy, Wykonawca zaznacza ten fakt w 

raporcie/protokole z naprawy, a przedłużenia okresu gwarancji opisanego powyżej nie 

stosuje się. Do okresu przestoju nie zalicza się dni wyłączeń Sprzętu w celu 

przeprowadzenia Planowanych usług konserwacyjnych, godzin pomiędzy przekazaniem 

przez Wykonawcę sprzętu do pomiarów dozymetrycznych a chwilą ich rozpoczęcia, oraz 

godzin w których Zamawiający nie udziela świadczeń zdrowotnych.” 
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Odpowiedź 57 

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1b do SIWZ, Wzór umowy, §13, ust. 13. 

 
Pytanie 58 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1a , Wzór umowy , Rozdział IX. Gwarancja jakości i 

rękojmia za wady na przedmiot umowy, §13, ust 13 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  modyfikację ust 13 poprzez dodanie zapisu 

dotyczącego konserwacji sprzętu i pomiarów dozymetrycznych; „Każda naprawa 

gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia danego sprzętu z 

eksploatacji. Jako czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji rozumie się czas od dnia 

zgłoszenia awarii (bez tego dnia, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godz. 14.30) do dnia 

przekazania sprawnego sprzętu użytkownikowi (bez tego dnia, jeżeli przekazanie nastąpiło 

do godz. 14.30), gdy w tym czasie nie było możliwe prowadzenie napromieniania pacjentów 

zgodnie z ich radioterapeutycznymi planami leczenia (energia, dawka, technika 

napromieniania itd.) z wykorzystaniem oferowanego akceleratora. Jeśli ZCO nie udostępni 

sprzętu Wykonawcy w celu wykonania naprawy, Wykonawca zaznacza ten fakt w 

raporcie/protokole z naprawy, a przedłużenia okresu gwarancji opisanego powyżej nie 

stosuje się. Do okresu przestoju nie zalicza się dni wyłączeń Sprzętu w celu 

przeprowadzenia Planowanych usług konserwacyjnych, godzin pomiędzy przekazaniem 

przez Wykonawcę sprzętu do pomiarów dozymetrycznych a chwilą ich rozpoczęcia, oraz 

godzin w których Zamawiający nie udziela świadczeń zdrowotnych.” 

Odpowiedź 58 

Zamawiający domyśla się, iż Wykonawca omyłkowo odnosi się do §13 zamiast do §14 

Załącznika nr 1a  do SIWZ, Wzór umowy. 

Zamawiający, uwzględniając zapisy w §14, ust. 9, 10 i 11 Załącznika nr 1a  do SIWZ, Wzór 

umowy,  uzupełnia zapis w §14, ust 13. Jednocześnie Zamawiający koryguje zapis w §14, 

ust 14 Załącznika nr 1a  do SIWZ, Wzór umowy zastępując liczbę „3” liczbą „4” – w ten 

sposób Zamawiający doprecyzowuje w umowie częstość przeglądów  względem wymaganej 

w Załączniku nr 2  do Oferty, OPZ, Gwarancja i Szkolenia, poz. 2.1.6. 

 

Pytanie 59 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b, Wzór umowy, §13, ust 14 oraz ust 16 

„Celem optymalizacji wartości oferty, Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o 

informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przeglądów technicznych w 

przedziale poniedziałek – piątek w ramach dni terapeutycznych.” 

 
Odpowiedź 59 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie przeglądów technicznych w przedziale 

poniedziałek – piątek w ramach dni terapeutycznych. 

 

Pytanie 60 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b , Wzór umowy ,Rozdział IX. Gwarancja jakości i 

rękojmia za wady na przedmiot umowy, §13, ust 17 

„Z uwagi na to iż w zakresie prac przeglądu technicznego ujęte są czynności konserwacji 

sprzętu zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z ust 17, słowa 

„konserwacja” i pozostawienie  zgodnie z poniższym zapisem tj: ,„Przeprowadzenie 

przeglądu technicznego, napraw czy uaktualnień oprogramowania Wykonawca potwierdzi 

Raportem Serwisowym i przekaże go ZCO do podpisu. Raport Serwisowy zostanie 

sporządzony w 2 egz. – po jednym dla ZCO i Wykonawcy.” 
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Odpowiedź 60 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedstawiona propozycja jest spójna z zapisami 

SIWZ. 

Pytanie 61 

Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1b , Wzór umowy ,Rozdział IX. Gwarancja jakości i 

rękojmia za wady na przedmiot umowy, §13, ust 18 

„Z uwagi na to iż w zakresie prac przeglądu technicznego ujęte są czynności konserwacji 

zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie  z ust 18, słowa „konserwacja” i 

pozostawienie zgodnie z poniższym zapisem tj: „Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania ostatniego przeglądu technicznego  nie wcześniej niż w ostatnich 2 tygodniach 

obowiązywania gwarancji „ 
 

Odpowiedź 61 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedstawiona propozycja jest spójna z zapisami 

SIWZ. 

 

Pytanie 62 

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór oferty), rozdział III, pkt 3 (tabela) w zw. z 

§8 ust. 3 pkt 3.3 załącznika nr 1a do SIWZ (wzór umowy) 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację pkt. 3 tabeli poprzez usunięcie z 

niego zapisu nt. szkoleń i wyodrębnienie go w osobnym punkcie tabeli” 

 

Odpowiedź 62 

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w wyniku odpowiedzi na 

pytania 26-29, Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ (wzór oferty), 

rozdział III, pkt 3 (tabela). 

 

Pytanie 63 

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór oferty), rozdział III, pkt 6 (tabela) w zw. z 

§8 ust. 6 pkt 6.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy) 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację pkt. 6 tabeli poprzez usunięcie z 

niego zapisu nt. szkoleń i wyodrębnienie go w osobnym punkcie tabeli oraz modyfikację §8 

ust. 6 pkt 6.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy) poprzez usunięcie z niego zapisu nt. 

szkoleń i wyodrębnienie w pkt. 6.3.” 

 

Odpowiedź 63 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zapisy rozdziału III, pkt 6 (tabela) Załącznika nr 2 

do SIWZ (wzór oferty) są spójne z §8 ust. 6 pkt 6.2 załącznika nr 1b do SIWZ (wzór umowy). 

 
Pytanie 64 

Dotyczy SIWZ – Załącznik nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, pozycja 3.9.8 

„Zważywszy na fakt, iż Zamawiający w parametrze 1.19.1 wymaga dostarczenia 

oprogramowania dozymetrii portalowej wyłącznie dla DCO, Zamawiający proszony jest o 

korektę i przeniesienie parametru ocenianego 3.9.8 z tabeli wspólnych parametrów 

ocenianych do tabeli z opcjami wyposażenia specyficznego dla DCO jako kolejny parametr 

niezależny od opcji wyposażenia dla ZCO-DG” 

 

Odpowiedź 64 

Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 2 do Oferty, Parametry oceniane, 

wykreślając poz. 3.9.8 z tabeli wspólnych parametrów ocenianych. 
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Pytanie 65 

Dotyczy Umowa – załącznik 1 a - §7 ust. 1 pkt. 1.2 

„W pkt.1.2 Zamawiający powołał się na nieopublikowany załącznik nr 2 do umowy – prosimy 

Zamawiającego o udostepnienie w/w Załącznika nr 2.” 

 

Odpowiedź 65 

Załącznik nr 2 został opublikowany razem z Wzorem umowy dla DCO, Załącznik nr 1a do 

SIWZ, strony 20-26. 

 
Pytanie 66 

Dotyczy JEDZ – część V 

„Zamawiający proszony jest o usunięcie z dokumentu JEDZ części V – Ograniczanie liczby 

kwalifikujących się kandydatów, ponieważ dotyczy ona jedynie procedury ograniczonej, 

procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa 

innowacyjnego” 

 

Odpowiedź 66 

Zamawiający informuje, że część V w dokumencie JEDZ nie powinna otworzyć się do 

wypełnienia jeżeli wykonawca w zakładce procedura zdefiniuje „Type of procedure” jako 

„open procedure”.  

 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 

ust. 4: 

 
- rozdział VI pkt 3 ppkt 3.1.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych 

(akceptacyjnych) w terminie do dnia 29.03.2019 r. pod warunkiem zgłoszenia przez 

Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w terminie do dnia 

08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin wykonania całego 

przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną ilość dni 

odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem. Podpunkty a) i b) nie zmieniają treści i 

formy. 

 

- rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

wykonanie projektu osłon stałych dla sprzętu do dnia 15.01.2019 r., nadzór wykonywanych 

prac adaptacyjnych, udział w odbiorze zaadaptowanej pracowni. 

 

- rozdział VI pkt 3 ppkt 3.2.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

wykonanie całego przedmiotu dostawy, w tym wykonanie testów odbiorczych 

(akceptacyjnych) oraz szkoleń zgodnie z wymaganiami producenta niezbędnych do 

właściwego używania przedmiotu dostawy w terminie do dnia 29.03.2019 r., pod warunkiem 

zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do instalacji, o którym mowa w powyżej w 

terminie do dnia 08.02.2019r. zaś w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia, termin 

wykonania całego przedmiotu dostawy zostanie automatycznie wydłużony o analogiczną 

ilość dni odpowiadającą opóźnieniu zgłoszenia, za wyjątkiem. Podpunkty a) i b) nie zmieniają 

treści i formy. 
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Zamawiający informuję, iż 

1) wszystkie zmiany do umów wynikające z udzielonych odpowiedzi zostaną uwzględnione 

w umowach jakie będą zawierane z wybranym Wykonawcą. 

2) wszystkie zmiany wynikające z udzielonych wyżej odpowiedzi należy uwzględnić przy 

składaniu ofert z powołaniem się na udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.  

 
 

Zamawiający udostępnia także nowe, aktualne wzory umów stanowiące załączniki 1a i 1b do 

SIWZ oraz nowy, aktualny załącznik nr 2 do OFERTY po uwzględnieniu pytań, które zostały 

zadane przez wykonawców.  

Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod 

adresem: www.zzpprzymz.pl 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 

obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 27/09/2018r. do 

godziny 09:00. 

 

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: 

27/09/2018r. o godz. 12:00 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 

 
 

 


