Warszawa, dnia 02.10.2018 r.
ZZP.ZP.175/18.747.18
WYKONAWCY
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę
fabrycznie nowej aparatury medycznej: Gamma kamera Spect-Ct w liczbie 4 sztuk.
znak sprawy: ZZP- 175/18
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby
Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców.
Treść pytań i odpowiedzi podajemy poniżej.
Pytanie 1
Dotyczy Załącznika nr 1b do siwz (wzór umowy Wojskowy Instytut Medyczny w
Warszawie) § 1: prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach przedmiotu zamówienia wymagana jest
adaptacja pomieszczeń miejsca przyszłej instalacji gamma kamery? Jeśli budowlane prace
adaptacyjne pomieszczeń nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia prosimy o usunięcie
wiersza z nr 3 i stosowną modyfikację tabeli cenowej zamieszczonej w § 1 Załącznika nr 1b do
siwz.
Odpowiedź 1
Zamawiający wymaga niezbędnych prac instalacyjnych koniecznych do poprawnego
zainstalowania i uruchomienia gammakamery zgodnie z aktualnymi przepisami Państwowej
Agencji Atomistyki i Sanepidu. Zakres niezbędnych prac instalacyjnych jest opisany w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do odpowiedzi na powyższe zapytanie (ODPumowa 1b_PFU). Dokonano modyfikacji tabeli cenowej zamieszczonej w § 1 załącznika nr 1bnowa wersja w załączeniu.
Pytanie 2
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. V. STACJE DIAGNOSTYCZNE, Wymagania Ogólne, pkt 75
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym komputer PC wyposażony będzie w jeden dysk
SATA 1TB?
Obecny zapis preferuje rozwiązanie konkretnego producenta. Każdy Producent dopasowuje
optymalnie parametry sprzętowe komputera stacji klienckiej, i gwarantuje, by oferowane
rozwiązanie zapewniało optymalną pracę i wydajność systemu. Uprzejmie prosimy o
dopuszczenie rozwiązania opisanego w pytaniu.
Odpowiedź 2

Zamawiający mając na względzie wydajność, szybkość startu systemu oraz odporność na
uszkodzenia mechaniczne chce dysku SSD jako dysku systemowego i drugiego dysku HDD (SSD
lub klasycznego na dane). Zamawiający może dopuścić użycie pojedynczego dysku SATA 1TB,
ale wyłącznie w technologii SSD (pełnej, nie hybrydowej, co jest w tym wypadku rozwiązaniem
droższym i naraża oferenta na niepotrzebny koszt).
Pytanie 3
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. V. STACJE DIAGNOSTYCZNE, Zaawansowane
oprogramowanie kliniczne, pkt 95
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający łącznie z oprogramowaniem do obliczania wskaźnika
uwapnienia tętnic wieńcowych wymaga, aby skaner SPECT/CT w obrębie modułu TK posiadał
funkcję bramkowania/wyzwalania sygnałem EKG?
Odpowiedź 3
Zamawiający nie ma takiego wymogu, oferent może dostarczyć takie rozwiązanie na własny
koszt.
Pytanie 4
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. VI SERWER APLIKACYJNY, pkt.96
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwer aplikacyjny o pojemności macierzy 3,5TB?
Obecny zapis preferuje rozwiązanie konkretnego producenta. Wyrażenie zgody na takie
rozwiązanie pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę. Pragniemy zauważyć, iż oferowany przez
nas serwer umożliwia automatyczne (bez udziału użytkownika) pobieranie badań poprzednich w
przypadku pojawienia się badania aktualnego i nie wymaga rozbudowanej pojemności
krótkoterminowej, aby porównywać badania aktualne z poprzednimi.
Odpowiedź 4
Nie, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ. Zamawiający pozostaje przy macierzy 10TB.
Pytanie 5
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. V STACJE DIAGNOSTYCZNE, Zaawansowane
oprogramowanie kliniczne
Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ( 1 pkt ) za oprogramowanie umożliwiające:
Oprogramowanie harmonizujące SUV z różnych skanerów i różnych
rodzajów zastosowanej rekonstrukcji.
TAK - 1pkt
NIE – 0 pkt
Bezterminowa licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika.
Odpowiedź 5
Zamawiający nie przyzna punktów za takie oprogramowanie.
Pytanie 6
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. V. STACJE DIAGNOSTYCZNE, Zaawansowane
oprogramowanie kliniczne
Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ( 1 pkt ) za oprogramowanie istotne dla
onkologicznych badań medycyny nuklearnej:
Oprogramowanie umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie chłoniaka
ziarnicznego (HL) oraz określonych rodzajów chłoniaków nieziarnicznych
TAK - 1pkt
(NHL) poprzez pięciopunktową skalę Deauville'a
NIE – 0 pkt
Bezterminowa licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika.
Odpowiedź 6
Zamawiający nie przyzna punktów za takie oprogramowanie.
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Pytanie 7
Dotyczy SIWZ, Załącznik 2a, pkt 31.
Czy Zamawiający przyzna dodatkowy punkt (1 pkt) za rozwiązanie eliminujące konieczność
wykorzystywania wózka/wózków do wymiany kolimatorów LEHR – to jest za:
System wymiany i przechowywania dla kolimatorów LEHR (oraz, jeśli dot. również kolimatorów
ME) eliminujący wykorzystanie wózka, zintegrowany ze stołem skanera w postaci 4 szuflad, z
których łatwo wsunąć i wysunąć żądaną parę kolimatorów; bez ich wyciągania na wózek,
przepychania ciężkiego wózka, podjeżdżania kolejnym wózkiem z kolimatorami, co jest zadaniem
czasochłonnym i obciążającym Technika.
Odpowiedź 7
Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów.
Pytanie 8
Dotyczy SIWZ, Załącznik 2b, III Moduł CT, pkt 2. i 3.
Czy Zamawiający oprócz premiowanych w pkt. 2 i 3. rozwiązań jednego konkretnego producenta
dotyczących szybkości chłodzenia lampy i jej pojemności cieplnej (które to parametry są
dopasowywane przez Producentów do konkretnych konstrukcji zastosowanej lampy w celu jej
maksymalnie optymalnej pracy) – przyzna dodatkowy punkt za inne istotne parametry samego
skanu TK, jak np.:
Długość topogramu TK > 165 cm?
Topogram o długości > 165 cm będzie wykorzystywany w rutynowej pracy urządzenia TK i da
wymierne oszczędności czasowe w procesie akwizycji i jest co ważniejsze - jest wykorzystywany
do redukcji dawki - wymaganej w pkt 51. Zał. 2a.: Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, w
danej projekcji - jednoczesna modulacja kątowa oraz wzdłużna (oś z), bez konieczności wykonywania
dodatkowych ekspozycji (dopuszczona modulacja w oparciu o topogram).
Odpowiedź 8
Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów.
Pytanie 9
Dotyczy SIWZ, Załącznik 2a, pkt 57 i pkt 67.
Nawiązując do parametrów wymaganych z zał. 2a. 52 i 67 – prosimy o potwierdzenie,
Zamawiający oczekuje, aby oba wymagane algorytmy rekonstrukcyjne mogły być wykorzystane
jednoczasowo i nie wykluczały się wzajemnie – tj. aby istniała możliwość jednoczasowej redukcji
dawki radiacyjnej metodą iteracyjną oraz zastosowania algorytmu do usuwania artefaktów
pochodzenia metalowego (endoprotezy, implanty dentystyczne) podczas jednego skanu pacjenta.
Odpowiedź 9
Nie ma takiego wymogu.
Pytanie 10
Dotyczy SIWZ, Zał. 2b, I INFORMACJE OGÓLNE, pkt.1.
Czy Zamawiający przyzna dodatkowy punkt (1 pkt) dla najdłuższego ciągłego skanu
hybrydowego SPECT/CT, nie tylko za największą długość ciągłego skanu SPECT?
Wziąwszy to, że przedmiotem przetargu jest gammakamera hybrydowa SPECT/CT i w
rutynowej pracy częściej będzie wykorzystywana akwizycja hybrydowa SPECT/CT niż tylko
SPECT, zatem proponowana poniżej punktacja mogłaby by preferować wykorzystywaną w
codziennej pracy opcję skanowania hybrydowego, np. w brzmieniu:
Długość ciągłego skanu SPECT/CT Wartość najwyższa - 1
wartość minimalna wg pkt. 3 Podać
pkt.
specyfikacji granicznych parametrów wartość
Wartość najniższa - 0 pkt.
Pozostałe
techniczno- użytkowych - załącznik 2a
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do oferty: ≥ 180[cm].

proporcjonalnie*

Odpowiedź 10
Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów.
Pytanie 11
Dotyczy SIWZ, Załącznik 2b, IV STACJA AKWIZYCYJNA pkt. 4.
Prosimy o potwierdzenie, że oceniane (1 pkt) oprogramowanie zawierające wydajny algorytm
iteracyjny do redukcji artefaktów pochodzenia metalowego – niezbędny do pozyskiwania
wiarygodnych obrazów TK w przypadku pacjentów z endoprotezami, implantami oraz
przeprowadzania prawidłowej korekcji pochłaniania (AC) – ma obejmować w swoim działaniu
maksymalne wymagane w pkt 57 Zał. nr 2a. rekonstruowane pole widzenia (FOV) stosowane do
korekcji pochłaniania równe aperturze gantry oferowanego skanera CT, tj. ≥ 70 cm. Działanie
algorytmu w polu mniejszym niż pole apertury 70cm może powodować pozostawienie części
artefaktów pochodzenia metalowego, jak i nieprawidłową rekonstrukcję AC w tych miejscach i
skutkować nieprawidłowymi obrazami i kwantyfikacją.
Odpowiedź 11
Zamawiający potwierdza powyższe założenie.
Pytanie 12
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Wzór umowy, §1 ust. 12 oraz Załącznik 1c Wzór umowy, §1
ust. 13
Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy protokołu odbioru, o którym mowa § 1 ust. 7
Odpowiedź 12
WWCOIT: Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści §1 i w tym zakresie
obowiązują zasady z przyjętego tekstu jednolitego umowy uwzględniającego nowe brzmienie §1.
BCO - TAK
Pytanie 13
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Wzór umowy oraz Załącznik 1c Wzór umowy §2 ust. 3
Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy protokołu, odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 6
Odpowiedź 13
WWCOIT: Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści §2 i w tym zakresie
obowiązują zasady z przyjętego tekstu jednolitego umowy uwzględniającego nowe brzmienie §2.
BCO - TAK
Pytanie 14
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Wzór umowy, §2 ust. 4
Prosimy o usunięcie – zwracamy uwagę, że zapłata ma nastąpić do 31.12.2018, a instalacja i
szkolenia do 30.03.2019 r.
Odpowiedź 14
WWCOIT: Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści §2 i w tym zakresie
obowiązują zasady z przyjętego tekstu jednolitego umowy uwzględniającego nowe brzmienie §2.
Pytanie 15
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1c, Wzór umowy, §2 ust. 4
Prosimy o usunięcie – zwracamy uwagę, że zapłata i instalacja i szkolenia mają nastąpić zgodnie z
zapisami SIWZ.
Odpowiedź 15
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BCO- Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu.
Pytanie 16
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a oraz Załącznik 1c, Wzór umowy, §4 ust.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na:
„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia,
Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni
od zawiadomienia wymieni wadliwy sprzęt na sprzęt sprawny usunie zgłoszoną wadę”?
Odpowiedź 16
WWCOiT: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.
BCO – Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.
Pytanie 17
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a oraz Załącznik 1c, Wzór umowy, §4 ust.6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na:
„Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień
zamawiającego z tytułu rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający
ma prawo wyboru reżimu realizacji reklamacji. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach
rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym
zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach
gwarancji.”?
Odpowiedź 17
WWCOiT: Zamawiający skreśla §4 ust. 6.
BCO: Nie wyraża zgody.
Pytanie 18
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a oraz Załącznik 1c, Wzór umowy, §7 ust.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wartości od których liczone będą kary umowne z
brutto na wartości netto?
Odpowiedź 18
WWCOiT: Zamawiający nie wyraża zgody.
BCO: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a oraz Załącznik 1c, Wzór umowy, §7 ust.1a, b, c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie wysokości kar umownych do 10% wartości
umowy netto?
Odpowiedź 19
WWCOiT: Zamawiający nie wyraża zgody.
BCO: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 20
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a oraz Załącznik 1c, Wzór umowy, §7 ust.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w ustępu o następujący zapis:
„z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w
zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie
odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność
odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku,
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niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar
umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę
zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe,
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w
kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna
przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie
funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar
umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź 20
WWCOiT: Zamawiający nie wyraża zgody.
BCO: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 21
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a oraz Załącznik 1c, Wzór umowy, §7 ust.1e,f
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w ustępów?
Mając na uwadze, że sprawy związane z naruszeniem prywatności są sprawami
skomplikowanymi, wymagającymi min. przeprowadzenia wielu dowodów, prosimy o rezygnację z
kar umownych. Ewentualna odpowiedzialność Wykonawcy powinna być oparta na zasadach
odpowiedzialności określonych w Kodeksie cywilnym (czyli min. wykazaniem zawinionego
działania / zaniechania Wykonawcy, adekwatnego związku przyczynowego, wystąpienia i
wysokości poniesionej szkody).
Odpowiedź 21
WWCOiT: Zamawiający nie wyraża zgody.
BCO: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 22
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a oraz Załącznik 1c, Wzór umowy, Zał. nr 3 oraz Zał. nr 4 –
Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, §1 ust.6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w ustępów z uwagi na konieczność korzystania z
subprocesorów?
Odpowiedź 22
WWCOiT: Zamawiający rozszerza zasady powierzania przetwarzania danych osobowych
poprzez modyfikację załączników 3 i 4 oraz dołączenie załączników 5-A, 5-B, 6-A, 6-B do
umowy zgodnie z zasadą:
a) Jeśli Wykonawca bez udziału podmiotu trzeciego będzie wykonywał czynności instalacji,
konfiguracji, przeglądów, naprawy Urządzenia zastosowanie mają Załączniki 3, Załącznik 5-A,
Załącznik 6-A.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość, by w imieniu Wykonawcy inny podmiot wykonywał
czynności instalacji, konfiguracji, przeglądów, naprawy Urządzenia. W takim przypadku
zastosowanie mają Załącznik, 4 i Załącznik 5-B, Załącznik 6-B.
BCO: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 23
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a oraz Załącznik 1c, Wzór umowy, Zał. nr 3 oraz Zał. nr 4 –
Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, §1 ust.8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na:
„1.
Wykonawca zleca podprzetwarzającym realizację określonych czynności w
zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego . Podprzetwarzający mogą
przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do
których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych
osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności
podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym
zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam
poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
2.
Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest
dostępna pod adresem ……………….
3.
Zamawiający niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności
podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
4.
Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem
uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim
fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie
pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich
informacji.
5.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający
przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
6.
Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:
a)
zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego
podprzetwarzającego; lub
b)
podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez
Zamawiającego , które wyeliminują jego zastrzeżenia .
7.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z
państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania
danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający
sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w
taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę
praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i
dokumentację stosownych zabezpieczeń.
8.
W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na
mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr
2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe
klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy
pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i
na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyraźnej zgody na
reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich
standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do
działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego. Wykonawca jest również
uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z
tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego.”
Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy
reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich
grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną
wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze
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odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze
uprzejmie prosimy o wprowadzenie zaproponowanych zmian, które oddają faktyczny model
oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.
Odpowiedź 23
WWCOiT: Dane przetwarzane w urządzeniu nie podlegają przekazaniu Wykonawcy. Dostęp do
danych przetwarzanych w serwisowanym urządzeniu wynika z faktu, że w trakcie czynności
serwisowych (naprawy, przeglądu) serwis ma możliwość wglądu do danych. Wszelkie powierzenie
danych zgodnie z postanowieniami RODO może nastąpić jedynie za zgodą administratora
danych.
Wobec powyższego zamawiający podtrzymuje zapisy.
BCO: Nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ
Pytanie 24
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1b, Wzór umowy, §4 ust.2
Prosimy o doprecyzowanie jaki jest czas startowy od kiedy liczony jest okres 60 dni.
Odpowiedź 24
Okres 60 dni liczony jest od dnia podpisania Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.
Pytanie 25
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1b, Wzór umowy, §6 ust.1 lit a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie „opóźnienia” słowem „zwłoka” – czyli
zawinionym przez Wykonawcę niedotrzymaniem terminu?
Odpowiedź 25
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ.
Pytanie 26
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1b, Wzór umowy, §6 ust.1 lit b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu?
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada
2003 r. (sygn. III CZP 61/2003) „Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary
umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak tylko do
określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania. Przedmiotowy zapis nie konkretyzuje/ nie indywidualizuje postaci niewykonania /
nienależytego wykonania umowy.
Odpowiedź 26
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ.
Pytanie 27
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1b, Wzór umowy, §6 ust.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w ustępu o zapis:
„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim
bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie
odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność
odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku,
niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar
umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę
zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe,
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?
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Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w
kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna
przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie
funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar
umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź 27
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ.
Pytanie 28
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1b, Wzór umowy, §7 ust.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na:
„Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z
tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku
usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”?
Odpowiedź 28
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ.
Pytanie 29
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1b, Wzór umowy, §7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę uzupełnienie §7 o następujący zapis:
„5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie
obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym
urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe.
Gwarancją nie są objęte w szczególności:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób
trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź,
zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne,
6. Wszelkie interwencje serwisowe skutkują wydłużeniem okresu gwarancji o czas
niesprawności urządzenia.”?
Odpowiedź 29
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ.
Pytanie 30
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §6 ust. 4
Czy Zamawiający celem doprecyzowania wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na:
„Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady,
wówczas:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą
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odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w
protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez
wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania
z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z
przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z
przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej
wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
terminie ustalonym powyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do
odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia
jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie
Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez
uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.”?
Odpowiedź 30
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. Wykonawca ze względu na specjalistyczny
charakter zamówienia domaga się zachowania przez Wykonawcę wzorca wyższej staranności
opartej na zawartej przez strony umowie. Zamawiający uważa, że zobowiązanie jest całością i
tylko w całości może być zrealizowane w sposób poprawny.
Pytanie 31
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §7 ust.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słów: „bezusterkowy” i „nieodpłatny”?
Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego,
Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie
uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.
Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za
świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo
zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - należy
przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane świadczenie nie
wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że że nie może być częścią umowy
zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Odpowiedź 31
Zamawiający widzi możliwość modyfikacji umowy w części zapytania. Co do określenia
bezusterkowy Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy. Co do określenia
nieodpłatny, dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy poprzez
zastąpienie słowa nieodpłatny określeniem „nie podlegający dalszym opłatom, zawarty w cenie”.
Przedmiot umowy ma być wydany w całości, sprawny i niezawierający żadnych wad. W czasie
gwarancji nie przewiduje się dodatkowych opłat wynikających z serwisowania urządzenia poza
ceną wskazaną w treści umowy, paragraf 1 ustęp 3 w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
Pytanie 32
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §7 ust.1 lit b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie wysokości kar umownych do 10% wartości
umowy netto?
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Odpowiedź 32
Nie, zgodnie z zapisem w Umowie
Pytanie 33
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §7 ust.1 lit e
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na:
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany - według wyboru Zamawiającego Wykonawcy przedmiotu zamówienia lub jego części na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 2
napraw niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy nowy
przedmiot zamówienia lub jego części w terminie 7 dni od stwierdzenia ww. awarii przez
Zamawiającego z nową kartą gwarancyjną”?
Uzasadniamy, że Wykonawca jako profesjonalista może ocenić czy zachodzi konieczność
wymiany całego urządzenia czy tylko modułu.
Odpowiedź 33
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.
Pytanie 34
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §7
„Czy Zamawiający w celu doprecyzowanie wyrazi zgodę na dodanie w §7 następujących ustępów:
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje
tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w
szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są
objęte w szczególności:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób
trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź,
zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne,
4. Wszelkie interwencje serwisowe wydłużają okres gwarancji o czas niesprawności
urządzenia.
5. zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z
tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku
usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?
Odpowiedź 34
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.
Pytanie 35
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §8 ust 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa: „opóźnienie” słowem „ zwłoka” tj.
zawinione niedotrzymanie terminu.
Odpowiedź 35
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.
Pytanie 36
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §8 ust 3
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w ustępu o zapis:
„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim
bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie
odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność
odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku,
niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar
umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę
zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe,
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w
kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna
przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie
funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar
umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź 36
Nie, zgodnie z zapisem w Umowie.
Pytanie 37
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §8 ust 4
Czy Zamawiający celem doprecyzowania wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w ustępu o zapis:
„Odstąpienie od umowy winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności
wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”?
Odpowiedź 37
Nie, zgodnie z zapisem w Umowie.
Pytanie 38
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §12
Prosimy o zmianę – nie jest możliwe przekazanie autorskich praw osobistych i majątkowych do
oprogramowania użytkowego.
Wykonawca udziela licencji uprawniającej do używania oprogramowania użytkowego
zainstalowanego w wyrobach medycznych będących przedmiotem umowy.
Odpowiedź 38
Wykonawca jako podmiot uprawniony przekazuje Zamawiającemu nieograniczony czasowo tytuł
prawny do wykorzystywania praw autorskich i praw pokrewnych potrzebnych do korzystania z
przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy wraz ze
stosowną dokumentacją, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, właściwe licencje,
zezwolenia etc., co do wszelkich narzędzi i utworów w tym ich opracowań zmian i aktualizacji,
jakie posłużą do wykorzystywania przedmiotu umowy w przyszłości, w tym wykorzystywania
urządzenia oraz wynik analiz prowadzonych przez urządzenie. W sytuacji gdyby okazało się, że
Wykonawca wprowadził w tym zakresie Zamawiającego w błąd Wykonawca zwolni
Zamawiającego z takich zobowiązań w czasie okresu gwarancji i po jej zakończeniu. Przekazanie
praw autorskich nastąpi poprzez nie podlegające dalszym opłatom, zawarte w cenie ustanowienie na
rzecz Zamawiającego stosownych licencji oprogramowania wykorzystywanego przez przedmiot
umowy oraz oprogramowania umożlwiającego prawidłowe odczytywanie wyników analiz
prowadzonych przez urządzenie wraz z możliwością zapisania wyniku badania i odczytania go.
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Pytanie 39
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. VII. WYMAGANIA DODATKOWE, Wymagania Instalacyjne,
pkt 99
Czy Zamawiający potwierdza, że adaptacja pomieszczeń nie będzie wchodziła w zakres dostaw
Wykonawcy i pozostanie po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź 39
WWCOiT: Zamawiający potwierdza, że adaptacja pomieszczeń nie będzie wchodziła w zakres
dostaw Wykonawcy i pozostanie po stronie Zamawiającego
WIM: Załącznik nr 1b został zmieniony ( nowa wersja w załączeniu). Zamawiający wymaga
niezbędnych prac instalacyjnych koniecznych do poprawnego zainstalowania i uruchomienia
gammakamery zgodnie z aktualnymi przepisami Państwowej Agencji Atomistyki i Sanepidu.
Zakres niezbędnych prac instalacyjnych jest opisany w Programie Funkcjonalno- Użytkowym
stanowiącym załącznik do odpowiedzi na powyższe zapytanie.
BCO: Zamawiający nie zapewnia prac adaptacyjnych, wszelkie prace związane z montażem
urządzenia leżą po stronie Wykonawcy .
WSS: Tak, Zamawiający potwierdza, że adaptacja pomieszczeń nie będzie wchodziła w zakres
dostaw Wykonawcy i pozostanie po stronie Zamawiającego
Pytanie 40
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. VII. WYMAGANIA DODATKOWE, Wymagania Instalacyjne,
pkt 101
Prosimy o doprecyzowanie, czy wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych ma
dotyczyć zarówno części CT jak i części SPECT?
Odpowiedź 40
Testy akceptacyjne i specjalistyczne mają dotyczyć zarówno części CT jak i SPECT.
Pytanie 41
Dotyczy SIWZ, rozdz. VI pkt 7.1.3
Prosimy o doprecyzowanie jaki projekt rozumie Zamawiający w sformułowaniu: „… zgodnie z
pozytywnie zaopiniowanym projektem” – o jaki projekt chodzi oraz kto (jaki organ) miałby ten
projekt zaopiniować?
Odpowiedź 41
Projekt instalacji urządzenia oraz osłon stałych, zaopiniowanych przez Sanepid oraz PAA
Pytanie 42
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a oraz Załącznik 1c, Wzór umowy §2, ust 2 lit e
Prosimy o doprecyzowanie jakie inne koszty zostały ujęte przez Zamawiającego w/w zapisie.
Odpowiedź 42
WWCOiT: Wszystkie niezbędne koszty do realizacja zakresu umowy.
BCO: Wszystkie koszty niezbędne do realizacji zakresu umowy.
Pytanie 43
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Załącznik 1b, Załącznik 1c, Załącznik 1d, Wzór umowy
Prosimy o wskazanie miejsca dostawy elementów urządzenia oraz miejsca ich składowania aż do
chwili instalacji.
Odpowiedź 43
a) WWCOIT - Zamawiający wyjaśnia zgodnie z dokonaną modyfikacją §1 - Zamawiający dokona
wskazania miejsca dostawy sprzętu po podpisaniu umowy.
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b) WIM - Zamawiający określił miejsce dostawy elementów urządzenia w §3 pkt 2. załącznika nr
1b do SIWZ,
c) BCO - Zamawiający wymaga od Wykonawcy obowiązku składowania do chwili instalacji i
ponoszenia kosztów z tego tytułu.
d) WSS - Zamawiający wyjaśnia zgodnie z dokonaną modyfikacją§3 pkt.2-6. Zamawiający
określił miejsce dostawy elementów zgodnie z załącznikiem nr 1d do SIWZ,
Pytanie 44
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, §4, ust 1
Prosimy o sprecyzowanie jaki organ wydający decyzję oraz o decyzję dopuszczającą do
użytkowania czego ma na myśli Zamawiający w zapisie: „… jak również koszty uzyskania decyzji
dopuszczającej do użytkowania.”?
Odpowiedź 44
Zamawiający wymaga aby wszystkie niezbędne decyzję dopuszczające użytkowanie gamma
kamery SPECT były wynikiem wykonanych testów specjalistycznych oraz akceptacyjnych na
podstawie, których PAA oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wydaje decyzję dopuszczającą
użytkowanie w/w sprzętu. Wszystkie koszty jakie wynikają z uzyskanie w/w pozwoleń leżą po
stronie Wykonawcy.
Pytanie 45
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Wzór umowy
Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie się ze Sprzedającym na podstawie jednej faktury? Czy
dopuści dwie faktury – jedną po dostawie przedmiotu Umowy na podstawie protokołu odbioru, a
drugą po instalacji i przeprowadzeniu szkolenia pracowników, potwierdzonej protokołem
odbioru końcowego?
Odpowiedź 45
Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści §2 i w tym zakresie obowiązują zasady z
przyjętego tekstu jednolitego umowy uwzględniającego nowe brzmienie §2.
BCO: Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury za całość realizacji zamówienia, w
terminie do 23.11.2018 r. na podstawie protokołu odbioru.
Pytanie 46
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Wzór umowy, §2 ust. 4 i 5
Prosimy o wyjaśnienie niespójnych zapisów odnośnie płatności: w par. 2 ust. 5 Zamawiający
wskazuje , że płatność za przedmiot umowy nastąpi do 31.12.2018, zaś zapisy w Umowie par.2
ust.4 mówią, że zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru,
podpisanego przez strony po dostawie i instalacji – prośba o komentarz. Jak Zamawiający
odniesie się do sytuacji, gdy okaże się, że protokół odbioru po dostawie i instalacji nie zostanie
podpisany do 31.12.2018, bo zgodnie z par.1 ust. 5 Instalacja sprzętu i szkolenie z zakresu jego
użytkowania ma nastąpić nie później niż do dnia 30.03.2019.
Odpowiedź 46
Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści §2 i w tym zakresie obowiązują zasady z
przyjętego tekstu jednolitego umowy uwzględniającego nowe brzmienie §2.
Pytanie 47
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Wzór umowy,
Czy w sytuacji gdy instalacja zostanie rozpoczęta w dłuższej perspektywie czasowej od dostawy
Zamawiający przewiduje ewentualne magazynowanie przedmiotu umowy na terenie szpitala czy
w magazynie zewnętrznym?
Odpowiedź 47
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Zamawiający dopuszcza odbiór gamma kamery w magazynie dostawcy.

Pytanie 48
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1b, Wzór umowy, § 4
Czy zakres dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia obejmuje tylko pkt. 1? Bo zaprzeczają
temu zapisy z §4 ust. 2, które mówią, że płatność w zakresie 1 i 2 nastąpi w ciągu 3 dni od daty
otrzymania środków oraz w §4 ust. 3 : faktura za zakres 1 i 2 może zostać wystawiona po
podpisaniu przez pracownika Magazynu Zintegrowanego.
Odpowiedź 48
Zakres dofinansowania przez M.Z. obejmuje tylko poz. 1. §1.
Pytanie 49
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1b, Wzór umowy
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z faktem magazynowania na terenie Szpitala,
Zamawiający bierze na siebie wszelkie ryzyka temu towarzyszące.
Odpowiedź 49
Zamawiający bierze odpowiedzialność za prawidłowe magazynowanie dostarczonego towaru z
wyłączeniem odpowiedzialności za stan techniczny zapakowanych urządzeń.
Pytanie 50
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1c, Wzór umowy, §2
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kwota z Art.2 ust. a wzoru umowy odpowiada
kwocie wpisanej w ofercie do postępowania w pozycji „GAMMA KAMERA SPECT - CT DLA
BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII”, a kwota z art.2 ust. b odpowiada kwocie
wpisanej w ofercie do postępowania w pozycji „DOSTAWY FIZYCZNEJ, TRANSPORTU,
ROZŁADUNKU, MONTAŻU, INSTALACJI I URUCHOMIENIA NOWEJ
APARATURY, UBEZPIECZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA DO
CZASU
ZAKOŃCZENIA
INSTALACJI,
INTEGRACJI
Z
SYSTEMAMI
INFORMATYCZNYMI
SZPITALA,
SZKOLEŃ
PRACOWNIKÓW
ORAZ
UZYSKANIA POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OD WŁAŚCIWEGO ORGANU
(JEŻELI TO KONIECZNE) I INNYCH KOSZTÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI
SIWZ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DANEJ JEDNOSTKI”
Odpowiedź 50
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 51
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1c, Wzór umowy, §2
Czy z uwagi na odległy termin miedzy dostawą, a instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem
Zamawiający z uwagi na przepisy podatkowe dopuści wystawienie dwóch faktur – jednej po
dostawie przedmiotu Umowy na podstawie protokołu odbioru (wartość wskazana we wzorze
umowy Art. 2a), a drugiej po instalacji i przeprowadzeniu szkolenia pracowników (wartość
wskazana we wzorze umowy Art. 2b), potwierdzonej protokołem odbioru końcowego?
Odpowiedź 51
Zamawiający nie dopuszcza wystawienia dwóch faktur.
Pytanie 52
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1c, Wzór umowy, §2
Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu/-ów płatności, tak by możliwe było dostarczenie
prawidłowo wystawionej faktury/faktur.
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Odpowiedź 52
Zamawiający przewiduje 30-dniowy termin płatności od momentu prawidłowo wystawionej i
dostarczonej Faktury.
Pytanie 53
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1c, Wzór umowy
Czy Zamawiający potwierdza, że wobec faktu dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego w
terminie do dnia 23.11.2018r., potwierdzonym protokołem odbioru, w zakresie Wykonawcy nie
znajduje się ani obowiązek magazynowania sprzętu, ani ponoszenie kosztów z tego tytułu ?
Odpowiedź 53
BCO: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający wymaga od Wykonawcy obowiązku
magazynowania sprzętu i ponoszenia kosztów z tego tytułu.
Pytanie 54
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy
Czy Zamawiający potwierdza, że z chwilą podpisania protokołu dostawy fizycznej gamma kamery
typu SPECT-CT do siedziby Zamawiającego, odpowiedzialność za dostarczony sprzęt i wszelkie
ryzyka z tym związane przechodzą na Zamawiającego, co z punktu widzenia przepisów prawa
podatkowego wynika z faktu wystawienia faktury – czyli w momencie dostawy, dochodzi do
przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na rzecz nabywcy?
Odpowiedź 54
Wystawienie pierwszej faktury VAT oznacza przeniesienia własności przedmiotu umowy, który
pozostaje nieodpłatnie przechowywany przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko do chwili
zakończenia odbioru przedmiotu umowy w miejscu jego docelowego posadowienia. Pełne prawo
do rozporządzenia towarem i ryzyko jego utraty przechodzi w momencie zakończenia
końcowego odbioru i wystawienia drugiej faktury VAT. Pierwsza z wystawionych faktur VAT
stanowi zaliczkę na cenę zamówienia, która w całości zostaje zapłacona dopiero w momencie
wystawienia z drugiej faktur VAT.
Pytanie 55
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §3 ust.1a oraz Formularz oferty
Czy Zamawiający potwierdza, że wobec faktu dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego
zgodnie §3 ust.1a),w terminie do dnia 23.11.2018 r., potwierdzonym protokołem dostawy i
fakturą sprzedaży, w zakresie Wykonawcy nie znajduje się ani obowiązek magazynowania sprzętu,
ani ponoszenie kosztów z tego tytułu ?
W nawiązaniu do poprzedniego pytania, prosimy o modyfikację zapisu w tabelach w ofercie i
usunięcie zapisu „magazynowania do czasu zakończenia instalacji”.
Odpowiedź 55
Wykonawca jest zobowiązany przygotować urządzenie i magazynować je do momentu wydania
urządzenia Zamawiającemu gotowego do umówionego użytku Koszty magazynowania i
ubezpieczenia urządzenia pokrywa Wykonawca
Pytanie 56
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §1 ust 3
Czy Zamawiający potwierdza, że za wykonanie przedmiotu umowy oczekuje 2 faktur, osobną za
zakres § 1 ust. 3 pkt a i osobną za zakres § 1 ust. 3 pkt b, przy czym każda faktura jest z terminem
płatności 60 dni daty otrzymania faktury VAT ?
Odpowiedź 56
Tak, Zamawiający potwierdza
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BCO: Zamawiający nie potwierdza. Ma zostać wystawiona jedna faktura za całość realizacji
zamówienia, z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Pytanie 57
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy, §5 ust 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §5 ust.1 i zamieni słowa „rata” na:
„Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne
będzie na podstawie dwóch faktur”
Odpowiedź 57
WSS: Zamawiający modyfikuje umowę, §5 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie na
podstawie dwóch faktur:
1) pierwsza faktura , obejmująca kwotę wynagrodzenia określoną w § 1 ust. 3 pkt a, płatna w
terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury VAT, która zostanie przez Wykonawcę wystawiona
po podpisaniu przez strony protokołu dostawy fizycznej (protokołu zdawczo odbiorczego z
dostawy i odbioru sprzętu) gamma kamery typu SPECT-CT z wynikiem pozytywnym.
Podpisanie protokołu dostawy fizycznej gamma kamery typu SPECT-CT potwierdza wydanie
sprzętu Zamawiającemu, ale pozostanie on u Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do chwili
dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego,
2)druga faktura, obejmująca kwotę wynagrodzenia określoną w § 1 ust. 3 pkt b, płatna w terminie
do 60 dni od daty otrzymania faktury VAT, która zostanie przez Wykonawcę wystawiona po
podpisaniu przez strony końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust.
1 umowy, potwierdzającego należyte wykonanie umowy.
Pytanie 58
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, Wzór umowy
Czy Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem prawidłowo wystawionej faktury rozumie fakturę
wystawioną tytułem wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi z §5 ust. 1 i
wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Odpowiedź 58
Potwierdza z zastrzeżeniem, że prawidłowe wystawienie faktur stanowi następstwo czynności
konwencjonalnych dokonanych przez strony
Pytanie 59
Dotyczy SIWZ, rozdz. IV Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,
Czy Zamawiający za spełnienie w/w warunku uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnego
zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie wymaganym w
art. 4, ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – prawo atomowe tj. uruchamianie
oferowanych gammakamer? Uprzejmie zwracamy uwagę, że przepis art. 4 ust. 1 ww ustawy nie
obejmuje swym zakresem serwisowania urządzeń tylko ich stosowanie („uruchamianie i
stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące”), w związku z czym zezwolenia
wydawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na ww. podstawie także nie obejmują (i
nie mogą obejmować) serwisowania.
Odpowiedź 59
Zamawiający wyjaśnia, iż błędnie odesłał do art. 4 ww. ustawy, wymienione wymagania wynikają
z art. 5 ww. ustawy. Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż wymaga, aby wykonawca posiadał
zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania
oferowanej gamma kamery najpóźniej do dnia dostawy gamma kamery. Zamawiający oświadcza,
że brak przedmiotowego zezwolenia na dzień dostawy gamma kamery stanowi podstawę do
odmowy podpisania protokołu odbioru dostawy.
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Pytanie 60
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, §7, ust 1 lit d
Czy Zamawiający w celu doprecyzowania wyrazi zgodę na zmianę tak, aby zapis wskazywał iż
wymiana dotyczy części a nie elementów składowych aparatu?
Odpowiedź 60
Nie Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ
Pytanie 61
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Załącznik 6 do umowy, pkt 5
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa czynności określone w/w punkcie muszą być wykonywane
pod nadzorem i przy współpracy lokalnego administratora ze strony Zamawiającego. Prosimy o
zmianę zapisu w/w punktu.
Odpowiedź 61
Zamawiający oświadcza, iż Załącznik 6 do umowy został zastąpiony załącznikami 6-A i 6-B.
Pytanie 62
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Załącznik 6 do umowy, pkt 3
Wnosimy o zmianę w/w zapisu. Dla bezpieczeństwa informacji odpowiedzialność za archiwizację
badań i przesyłanie badań na serwer powinno być po stronie Zamawiającego, oba urządzenia są
własnością Zamawiającego a nie Wykonawcy.
Odpowiedź 62
Zamawiający oświadcza, iż Załącznik 6 do umowy został zastąpiony załącznikami 6-A i 6-B.
Pytanie 63
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1a, Załącznik nr 1 do umowy §12
Czy w/w zapis dotyczy uruchomienia aparatu czy każdej wizyty serwisowej?
W sytuacji, gdy zapis obejmuje wizyty serwisowe prosimy o zmianę, w przypadku takich wizyt
Wykonawca kontaktuje się bezpośrednio z działem aparatury lub bezpośrednim użytkownikiem.
Odpowiedź 63
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis z umowy.
Pytanie 64
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. VIII. WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA, pkt 115
Czy Zamawiający celem doprecyzowania zmodyfikuje zapis tak aby wskazywał, że czas reakcji
dotyczy awarii uniemożliwiających pracę, a nie każdej drobnej usterki?
Odpowiedź 64
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ.
Pytanie 65
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. VIII. WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA, pkt 115
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww zapisu dotyczącego czasu naprawy na:
„… maks. 2 3 dni na naprawę nie wymagającej części zamiennych…”?
Odpowiedź 65
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.
Pytanie 66
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. VIII. WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA, pkt 120
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww zapisu na:
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„Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 12 6 miesięcy”
Odpowiedź 66
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.
Pytanie 67
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1d, §7, ust 1 lit b
Czy Zamawiający dopuszcza reakcję zdalną serwisu w postaci diagnostyki i naprawy z
wykorzystaniem połączenia internetowego i telefonicznego? Czas 24 godzin może być
zachowany w godzinach pracy serwisu tzn. pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. Prosimy o zmianę w/w zapisu.
Odpowiedź 67
TAK po ustaleniu z działem informatycznym takiego dostępu
Pytanie 68
Dotyczy SIWZ, Załącznik 1c, §7, ust 1 lit a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na:
„(….) w naprawie powyżej 2 3 dni w przypadku naprawy nie wymagającej części zamiennych,”
Odpowiedź 68
BCO: Nie wyraża zgody.
Pytanie 69

Dotyczy rozdz. IV pkt. 2.1. oraz rozdz. V. pkt. 2. 1.1 siwz: W rozdziale IV, pkt 2.1 SIWZ
postawiono warunek, że o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają
kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. wykażą
posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla
Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma kamery. W ślad
za tym wymogiem, w rozdziale V pkt 2.1.1 SIWZ Zamawiający wymaga dokumentów
potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), tj. zezwolenia Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania)
oferowanej gamma kamery – art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 z późn. zm. ). Odpowiednio sformułowano również
postanowienia ogłoszenia o zamówieniu, czyli sekcję III.1.1) ogłoszenia o zamówieniu
zawierającą ww. warunek, przy czym w ogłoszeniu nie wskazano jaki dokument należy złożyć na
jego potwierdzenie.
Przepis art. 4 ust. 1 pkt 4 Prawa atomowego (dalej również „PA”) przewiduje, że wykonywanie
działalności związanej z narażeniem (czyli procesem, w którym organizm ludzki podlega
działaniu promieniowania jonizującego), polegającej na produkowaniu, instalowaniu, stosowaniu i
obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrocie tymi urządzeniami
wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej, z zastrzeżeniem art. 6 pkt 1. Natomiast w pkt 5 tej samej jednostki redakcyjnej PA
jest mowa o działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających
promieniowanie jonizujące.
Zamawiający stawiając wymóg posiadania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
(dalej „PPAA”) w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma kamery błędnie
zatem odesłał do art. 4 ust. 1pkt 4 Prawa atomowego, gdyż uruchamiania (serwisowania) dotyczy
pkt 5. Niemniej należy podkreślić przede wszystkim to, że Zamawiający bezpodstawnie utożsamia
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zezwolenie, o którym jest mowa w ww. przepisie z kompetencjami lub uprawnieniami w
rozumieniu art. 22 ust. 1b pkt 1) Pzp.
Zezwolenie PPAA w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest udzielane
na określone urządzenie w trybie przepisów KPA. Wniosek o jego wydanie musi zawierać m.in.
określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności związanej z narażeniem, w czym
mieści się właśnie konkretny model urządzenia wytwarzającego promieniowanie. Wykonawca
posiada takie zezwolenie np. na SPECT/CT Discovery NM/CT 670 CZT, a więc generalnie
może prowadzić działalność związaną z narażeniem. Niemniej nie obejmuje ono uruchomienia
urządzenia, które mogłoby spełnić wymagania Zamawiającego w niniejszym przetargu, tj.
najnowszego aparatu, który jest dopiero wprowadzany do obrotu na terenie RP.
Nie sposób jednak przyjąć, że zezwolenie, o którym mowa w rozdziale V pkt 2.1.1 SIWZ
(a w konsekwencji odpowiadający mu warunek udziału w postępowaniu) stanowi uprawnienie do
prowadzenia określonej działalności zawodowej w rozumieniu art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp, a tym
samym jest dokumentem z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Aktualnie obowiązujące Prawo przedsiębiorców zasadniczo nie operuje pojęciem działalności
zawodowej. Działalnością gospodarczą jest natomiast zorganizowana działalność zarobkowa,
wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Działalność zawodowa niewątpliwie może
być jednym z wyznaczników działalności gospodarczej (o ile ma charakter zarobkowy, oraz jest
wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły). W istocie zatem kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy utożsamiać z prawnym
obowiązkiem uzyskania określonych koncesji, zezwoleń, czy licencji, które warunkują rozpoczęcie
i kontynuowanie takiej działalności.
Wykonywanie działalności związanej z narażeniem (w rozumieniu PA) nie stanowi formy
(rodzaju) działalności zawodowej, ale odnosi się do czynności faktycznych związanych
(w omawianym przypadku) z uruchomieniem konkretnego urządzenia wytwarzającego
promieniowanie. Oznacza to, że zezwolenie PPAA nie ma nic wspólnego z działalnością
zawodową wnioskodawcy jako taką, lecz odnosi się do konkretnych czynności, które zamierza
podjąć (w szczególności w ramach tejże działalności).
Ponadto, zgodnie z definicją „narażenia” (art. 3 pkt 15 PA) - jest to proces, w którym organizm
ludzki podlega działaniu promieniowania jonizującego. Zatem działalność, o której mowa w art. 4
PA - czyli działalność związaną z narażeniem - należy traktować jako określone czynności
faktyczne, które nie muszą mieć związku ani z celem zarobkowym, ani tym bardziej
z działalnością o charakterze ciągłym. Zezwolenie jest konieczne do jednorazowej akcji
uruchomienia konkretnego urządzenia i na tym może skończyć się jego praktyczne znaczenie. W
związku z tym nie może być rozpatrywane jako warunek „prowadzenia określonej działalności
zawodowej”, lecz wyłącznie jako uprawnienie konieczne do zrealizowania określonego celu.
Wydaje się że dobrym porównaniem jest tutaj pozwolenie na budowę. Wykonywanie robót
budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia (o ile wynika to z odpowiednich przepisów), ale nie
sposób uznać go jako uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej polegającej
na wznoszeniu budynku.
W tych okolicznościach należy stwierdzić, że ww. zezwolenie nie może stanowić warunku udziału
w postępowaniu. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z SIWZ oraz ogłoszenia o
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zamówieniu warunku
zwartego w rozdziale IV pkt 2.1 (2.1. Kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma
kamery.) oraz sekcji III.1.1) ogłoszenia o zamówieniu, a w konsekwencji obowiązku
złożenia zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie
uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma kamery – art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z
dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 z późn. zm. ).
Na marginesie pragniemy zauważyć, że wystarczającym zabezpieczeniem Zamawiającego na
okoliczność posiadania w przyszłości przez wykonawcę zezwolenia PAA będzie zastrzeżenie we
wzorze umowy obowiązku jego przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do
uruchomienia aparatu. Ewentualnie dodatkowo (na podstawie §13 ust. 1 ww. rozporządzenia
w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 PZP) żądanie od wykonawcy w postępowaniu jedynie wniosku
(opatrzonego prezentatą wpływu) o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z
narażeniem na promieniowanie jonizujące złożonego do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
jako dostatecznie uprawdopodobniającego uzyskanie zezwolenia w dacie uruchomienia
Odpowiedź 69
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ poprzez wykreślenie warunku udziału dotyczącego
wymogu posiadania aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla
Wykonawcy w zakresie uruchamiania oferowanej gamma kamery. Zamawiający wymaga, aby
wykonawca posiadał zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w
zakresie uruchamiania oferowanej gamma kamery najpóźniej do dnia dostawy gamma kamery.
Zamawiający oświadcza, że brak przedmiotowego zezwolenia na dzień dostawy gamma kamery
stanowi podstawę do odmowy podpisania protokołu odbioru dostawy.
Pytanie 70
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 3, Długość ciągłego skanu SPECT/CT, ≥180 [cm]: W aparacie który
chcielibyśmy zaoferować skan SPECT/CT o zakresie 191 cm można wykonać w jednym
protokole akwizycyjnym, bez przekładania pacjenta, w dwóch ciągłych skanach spiralnych CT o
zakresach 159 cm oraz 32 cm, używąc uchwytu do głowy, który przedłuża blat stołu.
Przypominamy, że dopiero wykonanie pięciu (5) kolejnych nakładających się badań SPECT
przekracza zakres 159 cm ciągłego skanu. Ze względu na czas skanowania oraz brak uzasadnienia
klinicznego taki zakres praktycznie nigdy nie jest stosowany. We wszystkich hybrydowych
kamerach naszej firmy zakres skanu ciągłego nie przekracza 159 cm. Ograniczenie tego zakresu
wynika głównie z braku potrzeby oraz ze względu na skrócenie instalacyjnych wymagań długości
pomieszczenia. Wnosimy zatem o zmianę wartości granicznej ciągłego skanu SPECT/CT na ≥
159 cm, co pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź 70
Zamawiający zmienia wartość graniczną ciągłego skanu SPECT na ≥ 159 cm, modyfikując wiersz
3 „Specyfikacji granicznych parametrów techniczno-użytkowych“ na:
L.p.

Opis parametru

Wartość
Wartość oferowana
wymagana/
graniczna
I INFORMACJE OGÓLNE
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3.

Długość ciągłego
skanu SPECT/CT

≥159 [cm]
Podać wartość

Pytanie 71
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 9, Oprogramowanie antywirusowe z licencją do bezpłatnej
aktualizacji programu i baz danych co najmniej na okres trwania gwarancji: Czy
Zamawiający potwierdza, że dotyczy to wyłącznie stacji o systemie operacyjnym Windows? Stacja
akwizycyjna oferowana przez naszą firmę działa na systemie Linux.
Odpowiedź 71
Zamawiający nie potwierdza takiego stanowiska. Na systemy z jądrem Linux są dostępne
zarówno komercyjne (np. firmy ESET) jak i open source’owe (np. Clamav) systemy
antywirusowe. Wymaganie dotyczy wszystkich systemów operacyjnych.
Pytanie 72
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 28, Kolimatory niskoenergetyczne, wysokiej rozdzielczości (LEHR)
o czułość ≥ 200 cpm/µCi – 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) mierzonej
zgodnie ze standartem NEMA: Czy Zamawijący dopuści ofertę, w której zaoferowany zostanie
kolimator LEHR o czułości ≥ 160 cpm/µCi przy jednoczesnym wprowadzeniu punktacji za
czułość kolimatora? Pozwoli nam to na złozenie waznej oferty. Proponujemy poniższy zapis w
rozdziale I INFORMACJE OGÓLNE Załącznika 2b:
Wartość
Punktacja
L.p.
Opis parametru
Wartość
oferowania
wymagana/
graniczna
I INFORMACJE OGÓLNE
1D.
Kolimatory
niskoenergetyczne,
wysokiej
rozdzielczości
(LEHR) o czułość
Podać czułość
Wartość najwyższa - 1 pkt.
≥ 160 cpm/µCi –
kolimatora
Wartość najniższa - 0 pkt.
2 szt. (po jednej
Pozostałe proporcjonalnie*
LEHR
sztuce do każdego z
detektorów)
mierzonej zgodnie
ze
standartem
NEMA.
Odpowiedź 72
Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące czułości kolimatorów LEHR zgodne z SIWZ.
Zamawiający oczekuje dostawy sprzętu nowoczesnego o najwyższych parametrach użytkowych,
umożliwiających obrazowanie o najwyższej dostępnej jakości, a taką oferują wyłącznie gamma
kamery posiadające kolimatory o podanej czułości.
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Pytanie 73
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 32, Wózek/wózki jeden dla wszystkich zestawów kolimatorów – jeśli
wymagane – do przechowywania dostarczonych kolimatorów wraz z propozycją (rycina
techniczna) ich lokalizacji w pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowany aparat
SPECT/CT, minimalizującą kolizyjność ruchu szpitalnego łóżka z pacjentem i
personelu: Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczenie każdego zestawu dwóch identycznych
kolimatorów na jednym dedykowanym wózku będzie spełnieniem wymagania?
Odpowiedź 73
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie 74
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 52, Redukcja dawki metodą iteracyjną co najmniej 50%
udokumentowane w danych producenta (podać nazwę aplikacji): Wymóg redukcji dawki o
50% jest odwołaniem się do wartości relatywnej i bez podania do jakich parametrów wyjściowych
odnosi się redukcja dawki jest określeniem nieprecyzyjnym a zatem może być różna u różnych
producentów. Iteracyjne metody rekonstrukcji badań CT typu SAFIRE, ASiR, iDose4 lub
równowazne , których w tym wierszu Zamawijący wymaga, mają podobną skuteczność redukcji
dawki. Wnosimy o usunięcie zapisu „co najmniej 50%” i proponujemy następujące brzmienie
wiersza 52:
„Redukcja dawki metodą iteracyjną typu SAFIRE, ASiR, iDose4 lub równoważne,
udokumentowane w danych producenta (podać nazwę aplikacji)”.
Odpowiedź 74
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia wiersza 52 na: „Redukcja dawki metodą
iteracyjną typu SAFIRE, ASiR, iDose4 lub równoważną, udokumentowaną w danych producenta
(podać nazwę aplikacji)”.
Pytanie 75
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 60, Długość spiralnego pojedynczego skanu wielowarstwowego,
≥180 [cm]: We wszystkich hybrydowych kamerach naszej firmy zakres skanu ciągłego CT nie
przekracza 159 cm. Ograniczenie tego zakresu wynika głównie z braku potrzeby ponieważ tograf
CT ma tu głównie służyć lekarzowi medycyny nuklearnej, a tyko w szczególnych przypadkach
lekarzowi radiologii oraz ze względu na skrócenie instalacyjnych wymagań długości
pomieszczenia. Wnosimy o zmianę wartości granicznej na ≥ 159 cm, co pozwoli nam na złożenie
ważnej oferty.
Odpowiedź 75
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości granicznej i zmienia wiersz 60 „Specyfikacji
granicznych parametrów techniczno-użytkowych“ na:
L.p.

60.

Opis parametru

Długość spiralnego
pojedynczego skanu
wielowarstwowego

Wartość
wymagana/
graniczna
III MODUŁ CT

Wartość oferowana

≥159 [cm]
Podać wartość
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Pytanie 76
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 67, Oprogramowanie do redukcji artefaktow od implantow
metalowych, TAK, podać nazwę zaoferowanej opcji: Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi
o oprogramowanie typu iMAR, SmartMAR lub równoważne? Zwracamy uwagę, że wszyscy
czołowi producenci systemów hybrydowych SPECT/CT posiadają takie oprogramowanie.
Tomograf CT ma służyć poprawie jakośći obrazowania w tym do celów korekcji atenuacji i
lokalizacji anatomicznej a w przypadkach pacjentów z implantami te funkcjonalności są bardzo
ograniczone bez możliwości usunięcia artefaktów od metalu. W związku z wymogiem
dostarczenia oprogramowania typu iMAR, SmartMAR lub równoważnego, rozumiemy że
Zamawijący wykreśli w całości wiersz 4 Załącznika 2b do SIWZ :
L.p.

Opis parametru

Wartość
wymagana/
graniczna

Wartość
Punktacja
oferowania

IV STACJA AKWIZYCYJNA
4.
Oprogramowanie zawierające wydajny
algorytm
iteracyjny
do
redukcji
artefaktów pochodzenia metalowego –
niezbędny
do
pozyskiwania TAK / NIE
TAK
wiarygodnych obrazów TK w przypadku jeśli
pacjentów z endoprotezami, implantami podać nazwę i
oraz przeprowadzania prawidłowej opisać
korekcji pochłaniania (AC) wraz z funkcjonalność
bezterminową licencją na użytkowanie.
Podać nazwę algorytmu, załączyć
przykładowe obrazy.
Odpowiedź 76
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wiersza 4 „Specyfikacja
parametrów techniczno-użytkowych“

NIE - 0
pkt.
TAK - 1
pkt.

ocenianych

Pytanie 77
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 88, Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje
wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej wraz z niezbędną
bezterminową licencją na wymagane oprogramowanie: Czy Zamawiający zgodzi się na
wykreślenie wymogu reformatowania wzdłuż linii krzywej? Badania radiologiczne będą
wykonywane w Zakładach Medycyny Nuklearnej wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Wymóg
reformatowania po liniach krzywych jest uzasadnione w wąskim obszarze zastosowań
radiologicznych (na przykład badania naczyniowe) oraz wymaga dodatkowego wyposażenia (na
przykład wstrzykiwacza środka cieniującego, oprogramowania do analizy badań naczyniowych –
które to wyposażenie nie jest objęte przedmiotowym postępowaniem). We wszystkich czterech
Szpitalach w Zakładach Radiologii istnieje sprzęt umożliwiający tego typu rekonstrukcje.
Zwracamy uwagę, że w zakresie przedmiotowego postępowania zawarty jest wymóg pełnej
integracji ze szpitalnym systemem archiwizacji (PACS) dający dostęp do reformatowania po linii
krzywej. Dlatego domagamy się usunięcia wymogu reformatowamnia po linii krzywej co pozwoli
nam na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź 77
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Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z wiersza 88 „Specyfikacja granicznych
parametrów techniczno-użytkowych“ wymogu reformatowania wzdłuż linii krzywej,
jednocześnie dodając podpunkt e) w wierszu 8 „Specyfikacja ocenianych parametrów
techniczno-użytkowych“ i przyznaje 1 pkt za opcjonalne dołączenie takiego oprogramowania.
L.p.

88.

L.p.

8

Opis parametru

Wartość wymagana/
graniczna
V STACJE DIAGNOSTYCZNE
Reformatowanie wielopłaszczyznowe
(MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej
prostej (równoległe lub promieniste) lub
TAK
krzywej wraz z niezbędną bezterminową
licencją na wymagane oprogramowanie.

Wartość
oferowana

Opis parametru

Wartość
Wartość
Punktacja
wymagana/ oferowania
graniczna
V STACJE DIAGNOSTYCZNE
Oferta opcjonalnych pakietów
oprogramowania do badań SPECT,
SPECT/CT, CT realizującego poniższe
funkcjonalności:
a) zaawansowane
oprogramowanie do oceny
płuc umożliwiające
NIE – 0 pkt.
automatyczną /
TAK – jeden
półautomatyczną segmentację
pakiet 1 pkt.
płuc,
TAK - dwa
b) zaawansowana analiza
TAK / NIE,
różne pakiety 2
neurologiczna (analiza i
jeśli TAK to
pkt.
kwantyfikacja badań SPECT
wymienić
TAK - trzy
mózgu, porównanie badania z
nazwy
różne pakiety 3
załączoną populacyjną bazą
pakietów
pkt.
danych HMPAO oraz
oraz opisać
TAK - cztery
prezentacja wyników w 3D), funkcjonalno
różne pakiety c) analiza pasażu przełykowego,
ść
4 pkt.
d) zaawansowana analiza kośćca TAK - pięć
automatyczne rozwinięcie
różnych
żeber w jednej płaszczyźnie,
pakietów - 5
e) reformatowanie
pkt.
wielopłaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdłuż
dowolnej krzywej,
Bezterminowa licencja na każdy
zaproponowany pakiet dla 1
jednoczesnego użytkownika.
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Pytanie 78
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 89, Oprogramowanie pozwalające na skrócenie do 50% podanej
dawki radiofarmaceutyku lub czasu trwania badania całego ciała i statycznych badań
planarnych oraz SPECT przy zachowaniu porównywalnych parametrów jakościowych
badania (podać nazwę oprogramowania) wraz z bezterminową licencją na użytkowanie:
Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o algorytm rekonstrukcyjny typu resolution recovery takich
jak Evolution, Flash3D lub równoważnego?
Odpowiedź 78
Zamawiający pozostawia brzmienie pkt 89, zmieniając jedynie oczywiste błędy językowe: „
Oprogramowanie pozwalające na zmniejszenie do 50% podanej dawki
radiofarmaceutyku lub skrócenie czasu trwania badania całego ciała i statycznych badań
planarnych oraz SPECT przy zachowaniu porównywalnych parametrów jakościowych
badania (podać nazwę oprogramowania) wraz z bezterminową licencją na użytkowanie”
Pytanie 79
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 92, Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w
3D zmian w narządach miąższowych, w tym w wątrobie oraz węzłach chłonnych wraz z
automatycznym pomiarem zmiany zgodnie z RECIST 1.1, WHO i jej objętości, licencja
bezterminowa dla 1 jednoczesnego użytkownika: Badania radiologiczne będą wykonywane w
Zakładach Medycyny Nuklearnej wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Zastosowanie kryteriów
RECIST 1.1 oraz WHO ma uzasadnienie tylko wtedy gdy zanjduje odniesienie do wcześniejszych
badań radiologicznych tego samego pacjenta. Wszystkie cztery Szpitale posiadają stosowne
oprogramowanie do tego typu badań.
Zwracamy uwagę, że w zakresie przedmiotowego
postępowania zawarty jest wymóg pełnej integracji ze szpitalnym systemem archiwizacji (PACS)
dający dostęp do oprogramowania korzystającego z kryteriów RECIST i WHO. Dlatego
domagamy się usunięcia tego wymogu poprzez wykreślenie wiersza 92 w całości co pozwoli nam
na złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź 79
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wiersza 92 z „Specyfikacja granicznych
parametrów techniczno-użytkowych“, jednocześnie dodając podpunkt f) w wierszu 8
„Specyfikacja ocenianych parametrów techniczno-użytkowych“ i przyznaje 1 pkt za
opcjonalne dołączenie takiego oprogramowania.
L.p.

Opis parametru

Wartość
Wartość Punktacja
wymagana/ oferowania
graniczna
V STACJE DIAGNOSTYCZNE
Oferta opcjonalnych pakietów
NIE – 0 pkt.
oprogramowania do badań SPECT,
TAK – jeden
TAK / NIE,
SPECT/CT, CT realizującego poniższe
pakiet 1 pkt.
jeśli TAK to
funkcjonalności:
TAK - dwa
wymienić
a) zaawansowane
różne pakiety 2
nazwy
8
oprogramowanie do oceny
pkt.
pakietów oraz
płuc umożliwiające
TAK - trzy
opisać
automatyczną /
różne pakiety 3
półautomatyczną segmentację funkcjonalność
pkt.
płuc,
TAK - cztery
b) zaawansowana analiza
różne pakiety 26

c)
d)
e)

f)

neurologiczna (analiza i
kwantyfikacja badań SPECT
mózgu, porównanie badania z
załączoną populacyjną bazą
danych HMPAO oraz
prezentacja wyników w 3D),
analiza pasażu przełykowego,
zaawansowana analiza kośćca
- automatyczne rozwinięcie
żeber w jednej płaszczyźnie,
reformatowanie
wielopłaszczyznowe (MPR),
rekonstrukcje wzdłuż
dowolnej krzywej,
oprogramowanie do
automatycznej segmentacji i
prezentacji w 3D zmian w
narządach miąższowych, w
tym w wątrobie oraz węzłach
chłonnych wraz z
automatycznym pomiarem
zmiany zgodnie z RECIST
1.1, WHO i jej objętości,

4 pkt.
TAK - pięć
różnych
pakietów - 5
pkt.
TAK - sześć
różnych
pakietów - 6
pkt.

Bezterminowa licencja na każdy
zaproponowany pakiet dla 1
jednoczesnego użytkownika.

Pytanie 80
Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów technicznoużytkowych, Wiersz 96, Serwer aplikacyjny w technologii klient-serwer z własną bazą
danych obrazowych pacjentów, z możliwością obsłużenia co najmniej 7 konsol
lekarskich (stanowisk lekarskich/stacji diagnostycznych/opisowych).
a) Minimalne parametry serwera dostarczanego:
−
obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19”,
−
liczba procesorów fizycznych: min. 2
−
pamięć RAM: min. 96 GB,
−
wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej typu
Hot-plug,
−
pojemność macierzy: min. 10 TB
−
redundantne zasilanie typu Hot-plug,
−
napęd optyczny: co najmniej DVD RW,
−
klawiatura, mysz,
Opisane wymogi dla serwera aplikacyjnego są specyficzne dla serwerowego rozwiązania
oprogramowania syngo.via firmy Siemens. W zwiazku z faktem, że każdy producent projektuje
środowisko oprogramowania klinicznego do analizy i opisu badań w celu uzyskania optymalngo
efektu klinicznego w sposób unikalny dla siebie, które to rozwiązanie następnie musi uzyskać
certyfikat CE dla wyrobu medycznego, co uniemożliwia dowolność zmian konfiguracji
hardware’owej, wnosimy aby Zamawijący uznał dostarczenie serwera o parametrach
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zdefiniowanych przez, który to serwer będzie spełniał wymaganie obsługi 7 konsol lekarskich,
pojemności własnej bazy danych obrazowych pacjentów min. 10 TB, bezprzerwowego zasilania,
napędu optyczny DVD RW oraz będzie wyposażony w klawiaturę i mysz, za spełnienie
wymagania zawartego w wierszu 96 co pozwoli nam na złożenie ważnej oferty. Proponujemy
następujący zapis wiersza 96:
„Serwer aplikacyjny w technologii klient-serwer z własną bazą danych obrazowych pacjentów, z
możliwością obsłużenia co najmniej 7 konsol lekarskich (stanowisk lekarskich/stacji
diagnostycznych/opisowych) według specyfikacji producenta
a) Minimalne parametry serwera dostarczanego:
−
pojemność własnej bazy danych obrazowych pacjentów: min. 10 TB
−
bezprzerwowe zasilania,
−
napęd optyczny: co najmniej DVD RW,
−
klawiatura, mysz.”
Odpowiedź 80
Zamawiający uznaje zarzut i wyraża zgodę na zmianę treści pkt. a) wiersza 96 na:
a) Minimalne parametry serwera dostarczanego:
• pojemność własnej bazy danych obrazowych pacjentów: min. 10 TB
• bezprzerwowe zasilania,
• napęd optyczny: co najmniej DVD RW,
• klawiatura, mysz.
dopuszczając ww. sprzęt zgodnie ze specyfikacją producenta.
Pytanie 81
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty, „Specyfikacja Ocenianych Parametrów TechnicznoUżytkowych” Wiersz 6: Wydajny komputer rekonstrukcyjny do przeprowadzania
rekonstrukcji SPECT wysoko rozdzielczego obrazowania kości: Rekonstrukcja SPECT
bazująca na danych z CT po ich sklasyfikowaniu do 5 klas na bazie jednostek HU (tkanka kostna
zbita, tkanka kostna gąbczasta, tkanka tłuszczowa, tkanki miękkie, powietrze - płuca, metal) w
celu rekonstrukcji zliczeń SPECT na poziomie woksela. Minimalna rozdzielczość objętościowa
po w/w rekonstrukcji na średnim poziomie zliczeń (12mln) ≤3,0mm, a przy minimalnej liczbie
zliczeń min 8 mln ≤3,5mm. Podać nazwę licencji, załączyć oryginalne materiały producenta
odnośnie tej rekonstrukcji oraz minimum 2 publikacje z wykorzystania klinicznego (dopuszczalna
forma w j. ang), 2 punkty. Jest to szczegółowy opis opcji oferowanej wyłącznie przez firmę
Siemens o nazwie xSPECT Bone, o wąskim zastosowaniu do niestandardowej prezentacj badań
hybrydowych SPECT/CT wyłącznie kości, którego przydatność kliniczna po sześciu latach od
wprowadzenia do sprzedaży nie znajduje odzwierciedlenia w publikacjach naukowych. Skoro w
całym załaczniku 2b dostarczenie przez Wykonawcę innych funkcjonalności otrzymuje 1 punkt,
czy Zamawiający zgodzi się na obnżenie punktacji do 1 punktu?
Odpowiedź 81
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktacji w wierszu 6 „Specyfikacja Ocenianych
Parametrów Techniczno-Użytkowych”
Pytanie 82
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty, „Specyfikacja Ocenianych Parametrów TechnicznoUżytkowych” Wiersz 8c, funkcjonalność analizy pasażu przełykowego, 1 punkt:
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Zważywszy na fakt, że pasaż przełykowy jest podstawowym badaniem (w naszej ofercie w
podstawowym pakiecie aplikacyjnym) czy Zamawiający zgodzi się wykreślenie tego podpunktu?
Odpowiedź 82
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wiersza 8c. Zamawiający uzna jednak dodatkowy
punkt za tę funkcjonalność, nawet jeśli znajduje się ona w podstawowym pakiecie
oprogramowania Wykonawcy.
Pytanie 83
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty, „Specyfikacja Ocenianych Parametrów TechnicznoUżytkowych” Wiersz 8d, zaawansowana analiza kośćca - automatyczne rozwinięcie żeber
w jednej płaszczyźnie, 1 punkt: Zważywszy na fakt, że jest to bardzo specyficzna i wąska
funkcjonalność o ograniczonym zastosowaniu, czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego
podpunktu?
Odpowiedź 83
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie podpunktu 8d.
Pytanie 84
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty, „Specyfikacja Ocenianych Parametrów TechnicznoUżytkowych”: Czy w związku z dostępnością na rynku najnowszej technologii detektora
półprzewodnikowego CZT bezpośredniej konwersji w kamerach ogólnego zastosowania,
Zamawiający będzie promował możliwość modernizacji kamery hybrydowej bedącej
przedmiotem tego popstepowania do technologii CZT, bez konieczności deinstalacji aparatu
tylko poprzez wymiane elektroniki i detektorów w miejscu zainstalowania u Użytkownika, co
zapewni dostosowanie do najnowszej technologii detekcji przy najnizszych kosztach przyszłej
inwestycji? Proponujemy poniższy zapis w rozdziale I INFORMACJE OGÓLNE:
L.p.
Opis parametru
Wartość
Wartość
Punktacja
wymagana/
oferowania
graniczna
I INFORMACJE OGÓLNE
1A.
Możliwość modernizacji
kamery hybrydowej do
technologii CZT, bez
Podać
nazwę
konieczności deinstalacji
opcji i/lub nr
Tak – 1 pkt.
aparatu (stołu, gantry
katalogowy,
NIE – 0 pkt.
gamma kamery, tomografu
opisać zakres
komputerowego),
w
miejscu zainstalowania u
Użytkownika
Odpowiedź 84
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu i dodaje wiersz 1A „Specyfikacji
ocenianych parametrów techniczno-użytkowych“ o brzmieniu:
L.p.

Opis parametru

Wartość
Wartość
wymagana/
oferowania
graniczna
I INFORMACJE OGÓLNE

Punktacja
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Możliwość modernizacji
kamery hybrydowej do
technologii CZT, bez
Podać nazwę opcji
konieczności deinstalacji
i/lub nr
1A aparatu (stołu, gantry gamma
katalogowy, opisać
kamery, tomografu
zakres
komputerowego), w miejscu
zainstalowania u
Użytkownika

TAK – 1 pkt.
NIE – 0 pkt.

Pytanie 85
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty, „Specyfikacja Ocenianych Parametrów TechnicznoUżytkowych”: Czy Zamawiający rozważy punktowanie pola widzenia detektora? Proponujemy
poniższy zapis w rozdziale I INFORMACJE OGÓLNE:
L.p.
Opis parametru
Wartość
Wartość
Punktacja
wymagana/
oferowania
graniczna
I INFORMACJE OGÓLNE
1B.
Wymiary
prostokątnego,
użytecznego
pola
Wartość najwyższa - 1 pkt.
widzenia detektora Podać wymiar
Wartość najniższa - 0 pkt.
(UFOV):
wartość UFOV
Pozostałe proporcjonalnie*
min. wg. punktu 18
zał. 2a ≥ 53 x 37
[cm]
(1961 cm2)
Odpowiedź 85
Zamawiający wyraża zgodę na punktowanie pola widzenia detektora i dodaje wiersz 1B w
„Specyfikacji ocenianych parametrów techniczno-użytkowych“ o brzmieniu:
L.p.

1C

Opis parametru

Wartość wymagana/ Wartość
graniczna
oferowania
II MODUŁ SCYNTYGRAFICZNY

Wymiary
prostokątnego,
Podać użyteczne
użytecznego pola
pole powierzchni
widzenia detektora
widzenia
(UFOV): wartość min.
detektora UFOV
wg. punktu 18 zał. 2a [cm2]
≥ 53 x 37 [cm] (1961
cm2)

Punktacja

Wartość najwyższa - 1 pkt.
Wartość najniższa - 0 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie*

Pytanie 86
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty, „Specyfikacja Ocenianych Parametrów TechnicznoUżytkowych”: Czy Zamawiający rozważy punktowanie rozdzielczości energetycznej detektora?
Proponujemy poniższy zapis w rozdziale I INFORMACJE OGÓLNE:
L.p.
Opis parametru
Wartość
Wartość
Punktacja
wymagana/
oferowania
graniczna
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I INFORMACJE OGÓLNE
1C.
Wewnętrzna
energetyczna
zdolność rozdzielcza
Podać
Wartość najwyższa - 0 pkt.
(wg
standardu
rozdzielczość
Wartość najniższa - 1 pkt.
NEMA):
wartość
energetyczną
Pozostałe proporcjonalnie*
maks. wg. punktu 25
zał. 2a –
≤
10%
Odpowiedź 86
Zamawiający nie wyraża zgody na punktowanie rozdzielczości energetycznej detektora.
Pytanie 87
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty, „Specyfikacja Ocenianych Parametrów TechnicznoUżytkowych”: Czy Zamawiający rozważy punktowanie maksymalnego maksymalnego napięcie
anody? Proponujemy poniższy zapis w rozdziale III Moduł CT:
Wartość
Punktacja
L.p.
Opis parametru
Wartość
oferowania
wymagana/
graniczna
III Moduł CT
3A.
Maksymalne
napięcie lampy rtg
używane
w
Podać
Wartość najwyższa - 1 pkt.
protokołach
maksymalne
Wartość najniższa - 0 pkt.
klinicznych, wartość
napięcie anody
Pozostałe proporcjonalnie*
min. wg. punktu 45
zał. 2a –
≥
130 kV
Odpowiedź 87
Zamawiający nie wyraża zgody na punktowanie maksymalnego napięcia anody.
Pytanie 88
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty, „Specyfikacja Ocenianych Parametrów TechnicznoUżytkowych”: Czy Zamawiający rozważy punktowanie maksymalnego prądu anody?
Proponujemy poniższy zapis w rozdziale III Moduł CT:
L.p.
Opis parametru
Wartość
Wartość
Punktacja
wymagana/
oferowania
graniczna
III Moduł CT
3A.
Maksymalny
(nominalny)
prąd
Podać
Wartość najwyższa - 1 pkt.
anody lampy rtg,
maksymalny
Wartość najniższa - 0 pkt.
wartość min. wg.
prąd anody
Pozostałe proporcjonalnie*
punktu 48 zał. 2a –
≥ 300 mA
Odpowiedź 88
Zamawiający nie wyraża zgody na punktowanie maksymalnego prądu anody.
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Pytanie 89
dotyczy SIWZ rozdział VI ust.7 pkt 7.1 ppkt 7.1.2
W przypadku których bezpośrednich odbiorców zachodzi konieczność demontażu
zainstalowanej u Zamawiającego gamma kamery? Odpowiedź istotna z punktu widzenia
kalkulacji cenowej oferty.
Odpowiedź 89
WWCOiT: demontaż zainstalowanej gamma kamery w gestii Zamawiającego
WIM: gamma kamera wymaga demontażu i utylizacji
BCO: gamma kamera wymaga demontażu i utylizacji
WSS: Zamawiający nie wymaga demontażu posiadanej gamma kamery
Pytanie 90
dotyczy SIWZ rozdział XIV pkt 2
Prosimy o potwierdzenie, że wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest liczona
od łącznych cen brutto wskazanych w ofercie dla poszczególnych bezpośrednich odbiorców w
tabelach II-V.
Odpowiedź 90
WWCOiT, WIM: Zamawiający wyjaśnia, że wartość zabezpieczenia liczona jest od łącznej
wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy
BCO: Wysokość zabezpieczenia liczona jest od całkowitej ceny
WSS: Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy liczona jest od całkowitej ceny
łącznej opisanej we wzorze umowy załącznik 1d §1 ust. 3
Pytanie 91
dotyczy SIWZ rozdział IV pkt 2, rozdział V pkt 2 ppkt 2.1
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie potwierdzenia złożenia przez wykonawcę wniosku do
Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia? Wykonawca spełnił wszystkie wymagania
i oczekuje na wydanie zezwolenia.
Odpowiedź 91
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia zezwolenia najpóźniej do dnia dostawy
gamma kamery, a nie potwierdzenia złożenia wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki oraz
Sanepid.
Pytanie 92
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz oraz załącznik nr 1c do siwz §2 ust. 3
Prosimy o zmianę brzmienia
z:
Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę, wskazaną w ust. 1, na podstawie podpisanego
przez strony protokołu odbioru na przedmiot zamówienia.
na:
Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę, wskazaną w ust. 1 lit. a., na podstawie
podpisanego przez strony protokołu dostawy przedmiotu zamówienia oraz fakturę opiewającą na
kwotę, wskazaną w ust. 1 lit. b., na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru po
instalacji przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 92
WWCOiT: Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści §2 i w tym zakresie
obowiązują zasady z przyjętego tekstu jednolitego umowy uwzględniającego nowe brzmienie §2.
BCO: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzemienia zapisu. Ma zostać wystawiona jedna
faktura na całość realizacji zamówienia.
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Pytanie 93
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz
Zgodnie z §2 ust. 5 zapłata za przedmiot umowy ma nastąpić w terminie do dnia 31.12.2018, a
termin instalacji został określony w dokumentacji przetargowej (rozdział VI siwz ust. 3 pkt 3.1)
na 31.03.2019.
Prosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 4
z:
Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanych przez
strony Umowy po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Umowie.
na:
Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi:
- w kwocie, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a., na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
po podpisaniu przez strony Umowy protokołu po dostawie przedmiotu zamówienia
- w kwocie, o której mowa w §2 ust. 1 lit. b., na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
po podpisaniu przez strony Umowy protokołu odbioru po instalacji przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 93
Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści §2 i w tym zakresie obowiązują zasady z
przyjętego tekstu jednolitego umowy uwzględniającego nowe brzmienie §2.
Pytanie 94
dotyczy Załącznik nr 1c do siwz
Termin dostawy i instalacji został określony w dokumentacji przetargowej (rozdział VI siwz ust. 3
pkt 3.1) na dostawa-23.11.2018, instalacja-30.05.2019.
Prosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 4:
z:
Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanych przez
strony Umowy po dostawie i instalacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Umowie.
na:
Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi:
- w kwocie, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a., na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
po podpisaniu przez strony Umowy protokołu po dostawie przedmiotu zamówienia
- w kwocie, o której mowa w §2 ust. 1 lit. b., na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
po podpisaniu przez strony Umowy protokołu odbioru po instalacji przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 94
BCO: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie informuje, iż nastąpiła zmiana
terminu instalacji na nieprzekraczalny termin 28.02.2019r.
Pytanie 95
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz
Zgodnie z §2 ust. 5 zapłata za przedmiot umowy ma nastąpić w terminie do dnia 31.12.2018, a
termin instalacji został w dokumentacji przetargowej (rozdział VI siwz ust. 3 pkt 3.1) określony
na 31.03.2019.
Prosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 5:
z:
Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na konto bankowe Wykonawcy
podane w wystawionej przez niego fakturze, w terminie do dnia 31.12.2018 pod warunkiem
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
na:
Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na konto bankowe Wykonawcy
podane w wystawionej przez niego fakturze
- w kwocie, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a. w terminie do dnia 31.12.2018
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- w kwocie, o której mowa w §2 ust. 1 lit. b. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Odpowiedź 95
Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści §2 i w tym zakresie obowiązują zasady z
przyjętego tekstu jednolitego umowy uwzględniającego nowe brzmienie §2.
Pytanie 96
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz oraz załącznik nr 1c do siwz
Prosimy o zmianę brzmienia §7 ust. 1 lit a)-f):
z:
a) 0,2 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w naprawie powyżej
2 dni w przypadku naprawy nie wymagającej części zamiennych,
b) 0,2 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w naprawie powyżej
5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej części zamiennych,
c) 0,2% wartości umowy brutto za każde rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do
diagnostyki, przeglądu lub naprawy w ramach naprawy gwarancyjnej, w stosunku do terminu
określonego w załączniku nr 1 do umowy - czas reakcji na zgłoszoną awarię,
d) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wartości umowy brutto.
e) za każde naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji w szczególności postanowień zawartych
w Załączniku nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy „Zasady przetwarzania danych osobowych”
Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 5000
brutto.
f) za nie spełnienie lub za każde naruszenie wymagań określonych w Załączniku nr 6
„Bezpieczeństwo informacji” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę
umowną w wysokości 5000 zł brutto.
na:
a) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie powyżej 2 dni
w przypadku naprawy nie wymagającej części zamiennych,
b) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie powyżej 5 dni
roboczych w przypadku naprawy wymagającej części zamiennych,
c) 0,2% wartości umowy brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do
diagnostyki, przeglądu lub naprawy w ramach naprawy gwarancyjnej, w stosunku do terminu
określonego w załączniku nr 1 do umowy - czas reakcji na zgłoszoną awarię,
d) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wartości umowy brutto.
e) za każde naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji w szczególności postanowień zawartych
w Załączniku nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy „Zasady przetwarzania danych osobowych”
Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 5000
brutto.
f) za nie spełnienie lub za każde naruszenie wymagań określonych w Załączniku nr 6
„Bezpieczeństwo informacji” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę
umowną w wysokości 5000 zł brutto.
Odpowiedź 96
WWCOiT: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar umownych w
zakresie ich naliczania za zwłokę, a nie za opóźnienie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
zapisu „24 godziny“ na „dzień“. Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji treści §7 i w
tym zakresie obowiązują zasady z przyjętego tekstu jednolitego umowy uwzględniającego nowe
brzmienie §7.
BCO: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 97
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz, zał. nr 2 do umowy oraz Załącznik nr 1c do siwz, zał. nr
2 do umowy §5 lit. c. oraz d.
Prosimy o wykreślenie tych postanowień.
Porozumienie jest zawierane na podst. art. 208 Kodeksu pracy, który nie zawiera zobowiązania
do kontrolowania aktualności zaświadczeń lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej
o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz dokumentacji BHP
pracodawców i pracowników o których mowa w §1 i §2 w szczególności aktualności
przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania w/w pracowników z Kartami Ocen
Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem.
Powyższe obowiązki ciążą na Wykonawcy zatrudniającym pracowników, niezależnie od
współpracy z innym pracodawcą.
W rozumieniu Wykonawcy postanowienia §5 lit. c. oraz d. porozumienia stanowią zbędną
ingerencję w zakres działalności wykonawcy.
W związku z powyższym, prosimy jednocześnie o zmianę w §12, postanowienia lit. f.
z:
f. umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji
(instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników w
zakresie BHP, zapoznania pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego
na:
f. umożliwienie Koordynatorowi nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników wykonujących prace na terenie Szpitala, wglądu do dokumentacji (instrukcji)
użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń.
Odpowiedź 97
WWCOiT: Zamawiający pozostawia zapis zgodnie z SIWZ.
BCO: Zamawiający pozostawia zapis zgodnie z SIWZ.
Pytanie 98
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz, zał. nr 2 do umowy §9 lit. e. oraz Załącznik nr 1c do
siwz, zał. nr 2 do umowy §9 lit. e.
Prosimy o przekazanie procedur, instrukcji i schematów, które będą się wiązały bezpośrednio z
wykonywaną pracą w celu poinformowania o nich pracowników.
Odpowiedź 98
WWCOiT: Zamawiający wyjaśnia iż powyższe dokumenty zostaną przekazane najpóźniej w
terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
BCO: Zamawiający wyjaśnia iż powyższe dokumenty zostaną przekazane najpóźniej w
terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Pytanie 99
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz, zał. nr 2 do umowy §9 lit. g. oraz Załącznik nr 1c do
siwz, zał. nr 2 do umowy §9 lit. g.
Prosimy o wskazanie zagrożeń występujących na terenie szpitala.
Odpowiedź 99
WWCOiT: Zamawiający wyjaśnia iż wykaz zagrożeń zostanie przekazany najpóźniej w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy.
BCO: Zamawiający wyjaśnia iż wykaz zagrożeń zostanie przekazany najpóźniej w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy.
Pytanie 100
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 115:
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Prosimy o potwierdzenie, że reakcja na zgłoszoną usterkę jest rozumiana jako kontakt
telefoniczny inżyniera serwisu z użytkownikiem po zgłoszeniu awarii.
Odpowiedź 100
WWCOiT: Zamawiający wyjaśnia, iż czas reakcji rozumiany jest jako czas przystąpienia do
naprawy.
WIM: Zamawiający wyjaśnia, iż czas reakcji rozumiany jest jako czas przystąpienia do naprawy.
BCO: Zamawiający wyjaśnia, iż czas reakcji rozumiany jest jako czas przystąpienia do
naprawy.
WSS: Zgłoszenie awarii za pomocą e-mail oraz zgłoszenia telefonicznego.
Pytanie 101
dotyczy Wzór oferty
Prosimy o wskazanie w przypadku których bezpośrednich odbiorców konieczne jest uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie od właściwego organu? Prosimy o wskazanie właściwego organu i
zakresu pozwolenia.
Prosimy o sprecyzowanie, jakie inne koszty bez których nie można wykonać prawidłowego
przedmiotu umowy Zamawiający ma na myśli?
Ponadto, z uwagi na konieczność zaoferowania w wierszu trzecim w tabelach II-V takiej samej
ceny dla wszystkich jednostek, prosimy o potwierdzenie, że zakres innych kosztów bez których
nie można wykonać prawidłowego przedmiotu umowy jest taki sam w przypadku wszystkich
bezpośrednich odbiorców.
Odpowiedź 101
Akapit 1: Odbiór pomieszczeń Pracowni Scyntygrafii przez Sanepid, odbiór PAA oraz Sanepidu
(projekt osłon stałych jeśli takowy jest wymagany, testy akceptacyjne, specjalistyczne oraz
dozymetryczne)
Akapit 2: Zakres takiej samej ceny dotyczy Gamma kamery wraz z wyposażeniem. Wszelkie
koszty dostawy instalacji i inne wymienione w formularzu oferty są różne dla różnych ośrodków.
Pytanie 102
Prosimy o potwierdzenie, że przystosowanie/adaptacja pomieszczeń do instalacji gamma kamer
nie jest częścią przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź 102
WWCOiT: Zamawiający wyjaśnia, iż adaptacja pomieszczeń do instalacji gamma kamery nie jest
przedmiotem postępowania.
WIM: Zamawiający wymaga niezbędnych prac instalacyjnych koniecznych do poprawnego
zainstalowania i uruchomienia gamma kamery zgodnie z aktualnymi przepisami Państwowej
Agencji Atomistyki i Sanepidu. Zakres niezbędnych prac instalacyjnych jest opisany w Programie
Funkcjonalno- Użytkowym stanowiącym załącznik do odpowiedzi na powyższe zapytanie.
BCO: Zamawiający wymaga niezbędnych prac instalacyjnych koniecznych do poprawnego
zainstalowania i uruchomienia gamma kamery zgodnie z aktualnymi przepisami Państwowej
Agencji Atomistyki i Sanepidu.
WSS: Nie jest częścią przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.
Pytanie 103
dotyczy Załącznik nr 1d do siwz §1 ust. 3 lit. b):
Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od właściwego organu jest konieczne? Jeśli tak,
prosimy o wskazanie właściwego organu i zakresu pozwolenia.
Prosimy o określenie, jakie inne koszty bez których nie można wykonać prawidłowego
przedmiotu umowy Zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź 103

36

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Sanepid, koszty związane z testami akceptacyjnymi oraz
specjalistycznymi oraz projekt osłon stałych.
Pytanie 104
dotyczy Załącznik nr 1d do siwz §4 ust. 1:
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez: „koszty uzyskania decyzji dopuszczającej
do użytkowania”?
Odpowiedź 104
Koszty jakie musi ponieść Wykonawca podczas wykonywania testów akceptacyjnych oraz
specjalistycznych i projektu osłon stałych bez których PAA ani Sanepid nie wyda pozwolenia na
użytkowanie gamma kamery i Pracowni Scyntygrafii
Pytanie 105
dotyczy Załącznik nr 1d do siwz §4 ust. 3:
Co Zamawiający rozumie przez: „zachowanie ciągłości udzielanych świadczeń medycznych”.
W przypadku zdemontowania starej gamma kamery i do czasu uruchomienia nowego urządzenia,
świadczenia medyczne przez pewien czas na pewno nie będą udzielane.
Prosimy o usunięcie z treści postanowienia słów: „… a w szczególności zachować ciągłość
udzielanych świadczeń medycznych.”
Odpowiedź 105
Zgodnie z zapisem we wzorze umowy.
Pytanie 106
dotyczy Załącznik nr 1d do siwz §4 ust. 6:
Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie Wykonawcy ma zastosowanie wyłącznie do prac i
działań prowadzonych na podstawie niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy i osoby
wyznaczone przez Wykonawcę do realizowania prac i działań na podstawie niniejszej umowy.
Odpowiedź 106
Zgodnie z zapisem we wzorze umowy.
Pytanie 107
dotyczy Załącznik nr 1d do siwz §6 ust. 2:
Prosimy o wykreślenie tego postanowienia. Terminy dostawy i instalacji przedmiotu umowy
zostały określone w siwz.
Odpowiedź 107
Zgodnie z zapisem we wzorze umowy.
Pytanie 108
dotyczy Załącznik nr 1d do siwz §3 ust. 1
Prosimy o wykreślenie z treści postanowienia pkt b). Terminy dostawy i instalacji przedmiotu
umowy zostały określone w siwz.
Odpowiedź 108
Zgodnie z zapisem we wzorze umowy.
Pytanie 109
dotyczy załącznik nr 1d do siwz §3 ust. 3
Prosimy o wykreślenie tego postanowienia. Terminy dostawy i instalacji przedmiotu umowy
zostały określone w siwz.
Odpowiedź 109
Zamawiający wprowadził zmiany w załączniku nr 1d do siwz §3 ust. 3 o następującej treści:”
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia po podpisaniu umowy do akceptacji
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Zamawiającego harmonogramu dostawy fizycznej, montażu i uruchomienia, integracji oraz
uzyskania decyzji dopuszczających do użytkowania, aby wszystkie prace objęte niniejszą umową
wykonane zostały w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1.”. Zgodnie z nowym zapisem w
załączniku nr 1d do siwz.
Pytanie 110
dotyczy załącznik nr 1d do siwz §7 ust. 1 pkt b) i c):
Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych z: 0,1% całkowitej ceny łącznej przedmiotu
zamówienia na: 0,01% całkowitej ceny łącznej przedmiotu zamówienia ze względu na
nieproporcjonalnie wysoką karę z uwagi na możliwość wystąpienia czynników niezależnych od
Wykonawcy.
Odpowiedź 110
Zgodnie z zapisem we wzorze umowy.
Pytanie 111
dotyczy załącznik nr 1d do siwz §7 ust. 2
Prosimy o wykreślenie tego postanowienia. Okres gwarancji określony w siwz i załączniku nr 2a
do siwz wynosi minimum 36 miesięcy.
Ponadto, wskazanie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia jest przewidziane w §7 ust. 1
Odpowiedź 111
Zgodnie z zapisem we wzorze umowy.
Pytanie 112
dotyczy załącznik nr 1d do siwz §8 ust. 4 pkt a):
Prosimy o wydłużenie czasu trwania przerwy z 14 dni do 30 dni.
Odpowiedź 112
Zgodnie z zapisem we wzorze umowy.
Pytanie 113
dotyczy załącznik nr 1b do siwz §1:
Co Zamawiający rozumie przez „adaptację pomieszczeń”? Prosimy o sprecyzowanie wymagań w
tym zakresie oraz możliwość wykonania wizji lokalnej pomieszczeń bezpośredniego odbiorcy na
początku przyszłego tygodnia.
Odpowiedź 113
Załącznik nr 1b został zmieniony ( nowa wersja w załączeniu). Zamawiający wymaga
niezbędnych prac instalacyjnych koniecznych do poprawnego zainstalowania i uruchomienia
gammakamery zgodnie z aktualnymi przepisami Państwowej Agencji Atomistyki i Sanepidu.
Zakres niezbędnych prac instalacyjnych jest opisany w Programie Funkcjonalno- Użytkowym
stanowiącym załącznik do odpowiedzi na powyższe zapytanie. Możliwa jest wizja lokalna
pomieszczeń bezpośredniego odbiorcy: osoba do kontaktu Andrzej Mazurek tel +48 609 441
832.
Pytanie 114
dotyczy załącznik nr 1a do siwz §6 ust. 2 oraz załącznik nr 1d do siwz §11 ust. 2 oraz
załącznik nr 1c do siwz §6 ust. 2
Prosimy o wykreślenie tego postanowienia. Wykonawca nie wyraża zgody na podpisanie takiego
oświadczenia. Stan majątkowy Zamawiającego nie jest znany Wykonawcy i stan majątkowy
Zamawiającego może ulec znacznej zmianie w trakcie realizacji umowy.
Odpowiedź 114
WWCOiT: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §6 ust. 2.
BCO: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.
WSS: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §11 ust. 2.
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Pytanie 115
dotyczy załącznik nr załącznik nr 1d do siwz §12 :
Prosimy o doprecyzowanie, jakie prawa autorskie, pokrewne, majątkowe, osobiste, utwory itp.
Zamawiający ma na myśli? Wykonawca wraz z przedmiotem umowy sprzedaje Zamawiającemu
licencje na użytkowanie oprogramowania.
Odpowiedź 115
Wykonawca jako podmiot uprawniony przekazuje Zamawiającemu nieograniczony czasowo tytuł
prawny do wykorzystywania praw autorskich i praw pokrewnych potrzebnych do korzystania z
przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy wraz ze
stosowną dokumentacją, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, właściwe licencje,
zezwolenia etc., co do wszelkich narzędzi i utworów w tym ich opracowań zmian i aktualizacji,
jakie posłużą do wykorzystywania przedmiotu umowy w przyszłości, w tym wykorzystywania
urządzenia oraz wynik analiz prowadzonych przez urządzenie. W sytuacji gdyby okazało się, że
Wykonawca wprowadził w tym zakresie Zamawiającego w błąd Wykonawca zwolni
Zamawiającego z takich zobowiązań w czasie okresu gwarancji i po jej zakończeniu. Przekazanie
praw autorskich nastąpi poprzez nie podlegające dalszym opłatom, zawarte w cenie ustanowienie na
rzecz Zamawiającego stosownych licencji oprogramowania wykorzystywanego przez przedmiot
umowy oraz oprogramowania umożliwiającego prawidłowe odczytywanie wyników analiz
prowadzonych przez urządzenie wraz z możliwością zapisania, reprodukcji, konwertowania do
powszechnie używanych formatów i odczytania wyniku badania.
Pytanie 116
dotyczy załącznik nr załącznik nr 1b do siwz §1 poz. 3 tabeli.
Prosimy o wykreślenie słów „Adaptacja pomieszczeń instalacji”. Według interpretacji
Wykonawcy adaptacja pomieszczeń do instalacji gamma kamer nie jest częścią przedmiotu
zamówienia w niniejszym postępowaniu.
W przypadku, jeśli adaptacja pomieszczeń ma być objęta zakresem przedmiotu zamówienia,
prosimy o wyszczególnienie zakresu prac do wykonania w zakresie adaptacji pomieszczenia.
Odpowiedź 116
Załącznik nr 1b został zmieniony ( nowa wersja w załączeniu). Zamawiający wymaga
niezbędnych prac instalacyjnych koniecznych do poprawnego zainstalowania i uruchomienia
gammakamery zgodnie z aktualnymi przepisami Państwowej Agencji Atomistyki i Sanepidu.
Zakres niezbędnych prac instalacyjnych jest opisany w Programie Funkcjonalno- Użytkowym
stanowiącym załącznik do odpowiedzi na powyższe zapytanie.
Pytanie 117
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 1:
Wymaganie dostarczenia urządzenia w jednej zintegrowanej obudowie ogranicza konkurencję, a
nie ma związku z jakością i bezpieczeństwem wykonywanych procedur. Czy Zamawiający
dopuści urządzenie modułowe, spełniające wszystkie pozostałe wymagania?
Odpowiedź 117
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia modułowego.
Pytanie 118
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 86:
Wykonawca ma wątpliwości co do oceny w 3D. Czy operacje ROI/VOI powinny być dostępne
na obrazach 3D (np. CT) czy w przeglądarkach 3D (np. MIP, VRT)? Czy maskowanie
wolumenów zainteresowania powinno być dostępne na obrazach 3D (np. CT) czy w
przeglądarkach 3D (np. MIP, VRT)?
Odpowiedź 118
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Zgodnie z wymogami SIWZ
Pytanie 119
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 92:
Czy automatyczna segmentacja i prezentacja w 3D zmian w narządach miąższowych, w tym w
wątrobie oraz węzłach chłonnych jest wymagana tylko dla CT?
Odpowiedź 119
Zgodnie z wymogami SIWZ
Pytanie 120
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 97:
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest możliwość użytkowania serwera przez
dowolną liczbę użytkowników, ale tylko 7 jednocześnie?
Odpowiedź 120
Zamawiający wyjaśnia, że z zasobów serwera aplikacyjnego powinna móc korzystać dowolna
liczba użytkowników, ale co najmniej 7 użytkowników jednocześnie w ramach liczby
przyznanych licencji na poszczególne pakiety oprogramowania.
Pytanie 121
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 11, 73, 107:
W zakresie przedmiotu zamówienia wymagana jest integracja oferowanego urządzenia ze
szpitalnymi systemami PACS/RIS (m in. Załącznik nr 2a do oferty, punkt 11, 73, 107).
W celu zapewnienia realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
prosimy o przekazanie wykonawcom oferty cenowej na wymagane podłączenie/integrację,
jednakowej dla wszystkich wykonawców.
Odpowiedź 121
Ustalenie wyżej wymienionych kosztów należy do obowiązków Wykonawcy.
Pytanie 122
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej, jednakowej dla wszystkich wykonawców, na drukarkę
spełniającą wymagania opisane w punkcie 71, co znacznie ułatwi wykonawcom przygotowanie
oferty i zapewnieni realizację zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
W przypadku braku możliwości realizacji powyższej prośby, prosimy o wskazanie modelu
drukarki, który zamawiający ma na myśli w punkcie 71.
Odpowiedź 122
Ustalenie wyżej wymienionych kosztów oraz modelu drukarki należy do obowiązków
Wykonawcy.
Pytanie 123
dotyczy SIWZ rozdział IV pkt 2, rozdział V pkt 2 ppkt 2.1
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma kamery w
momencie dostawy przedmiotu umowy?
Odpowiedź 123
Zamawiający dopuści przedstawienie aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma kamery w
momencie dostawy przedmiotu umowy
Pytanie 124
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
40

Prosimy o wykreślenie z punktu 71 słów:
„wymagania dodatkowe - Serwis musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego - dokumenty
potwierdzające dołączyć do oferty; Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu dokument potwierdzający załączyć do oferty; Certyfikat ISO 14001:2004 producenta
oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty.”
Odpowiedź 124
Zamawiający nie wykreśla z pkt 71 cytowanych słów
Pytanie 125
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz, zał. nr 3 do umowy §4 ust. 2 pkt a) ppkt trzeci oraz
Załącznik nr 1c do siwz, zał. nr 3 do umowy §4 ust. 2 pkt a) ppkt trzeci:
Prosimy o wykreślenie słów: „o których mowa w art. 49-52 ustawy o ochronie danych
osobowych”. Wskazane art. 49-52 dotyczą ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku –
zatem są uchylone.
Odpowiedź 125
WWCOiT: Zamawiający załącza nowe wersje załączników nr 3 i nr 4 do umowy z załącznika 1a
uwzględniając prośbę Wykonawcy.
BCO: Wykreśla słowa: „o których mowa w art.40-52 ustawy o ochronie danych osobowych”.
Pytanie 126
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz, zał. nr 3 do umowy §5 ust. 1 oraz Załącznik nr 1c do
siwz, zał. nr 3 do umowy §5 ust. 1:
Prosimy o zmianę brzmienia wskazanych postanowień
z:
Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania
powierzonych danych osobowych, pod względem zgodności z umową oraz przepisami ochrony
danych osobowych.
na:
Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania
powierzonych danych osobowych, pod względem zgodności z umową oraz przepisami ochrony
danych osobowych, po zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli, z
minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
Odpowiedź 126
WWCOiT: Zamawiający załącza nowe wersje załączników nr 3 i nr 4 do umowy z załącznika 1a
uwzględniając prośbę Wykonawcy.
BCO: Wyraża zgodę na zmianę.
Pytanie 127
dotyczy Załącznik nr 1a do siwz, zał. nr 3 do umowy §5 ust. 5 oraz Załącznik nr 1c do
siwz, zał. nr 3 do umowy §5 ust. 5:
Prosimy o wykreślenie wskazanych postanowień. Wskazane postanowienia były stosowane w
umowach obowiązujących w okresie uchylonej już ustawy o ochronie danych osobowych (1997).
Obecnie, odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora jest
ograniczona i zachodzi wyłącznie w przypadku niedopełnienia przez niego obowiązków
wskazanych w RODO.
Odpowiedź 127
WWCOiT: Zamawiający załącza nowe wersje załączników nr 3 i nr 4 do umowy z załącznika 1a
uwzględniając prośbę Wykonawcy.
BCO: Zgoda na wykreślenie.
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Pytanie 128
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
Czy Zamawiający przyjmie drukarkę z emulacją PCL5c?
Odpowiedź 128
Zamawiający dopuszcza emulację PCL5c
Pytanie 129
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
Czy Zamawiający przyjmie drukarkę obsługującą gramaturę 60-176g/m2 ?
Odpowiedź 129
Nie - zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ
Pytanie 130
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
Prosimy o zwiększenie wagi maksymalnie do 70 kg.
Odpowiedź 130
Zamawiający dopuszcza wagę maksymalną drukarki do 100kg
Pytanie 131
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
Czy Zamawiający przyjmie drukarkę mogącą obsługiwać standardowy toner na min. 10 tys.
wydruków?
Odpowiedź 131
Zamawiający utrzymuje wymóg SIWZ
Pytanie 132
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
Prosimy o zmniejszenie obciążalności miesięcznej do 70 tys. stron A4 w miesiącu.
Odpowiedź 132
Zamawiający utrzymuje wymagania SIWZ ( w rozumieniu „Maksymalny miesięczny cykl pracy”w
odróżnieniu od „Zalecany nakład miesięczny”)
Pytanie 133
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
Przedstawione parametry są niezwykle wyselekcjonowane i spełniają je przede wszystkim
drukarki monochromatycznie. W związku z tym, prosimy o dopuszczenie zaoferowania drukarki
monochromatycznej.
Norma ISO/IEC19752, wymieniona w punkcie 71, dotyczy drukarek monochromatycznych.
Odpowiedź 133
Zamawiający zmienia oznaczenia normy na ISO / IEC 19798 które to stanowi uzupełnienie
normy ISO/IEC 19752
Pytanie 134
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
Czy Zamawiający dopuści drukarkę, której bębny pozwalają na wydrukowanie 170 000 stron?
Odpowiedź 134
Zamawiający utrzymuje wymóg SIWZ.
Pytanie 135
dotyczy SIWZ Rozdział VI ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.1:
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Dyrektywa 98/79/EC, wskazana w SIWZ Rozdział VI ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.1 ma zastosowanie
do wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro oraz ich wyposażenia dodatkowego.
Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z
wymaganiami dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC?
Dyrektywa 93/42/EEC ma zastosowanie do wyrobów medycznych oraz ich wyposażenia.
System, spełniający wymagania określone przez zamawiającego, który wykonawca chce
zaoferować, jest wyrobem medycznym, a nie wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro.
Odpowiedź 135
Zamawiający wyjaśnia iż należy złożyć deklarację zgodności odpowiadającą wymaganiom
Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14.06.1993r. dotyczącą wyrobów medycznych. W związku
z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji rozdz. VI ust. 2 pkt. 2.1 pdp. 2.1.1.
Pytanie 136
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 71:
Czy Zamawiający dopuści drukarkę, której bębny pozwalają na wydrukowanie 300 000 stron?
Odpowiedź 136
Zamawiający utrzymuje wymóg SIWZ.
Pytanie 137
dotyczy Załącznik nr 2a do oferty – (parametry graniczne) punkt 35:
Prosimy o doprecyzowanie typu, rozmiaru i osłonności fartucha ołowianego.
Odpowiedź 137
Zamawiający doprecyzowuje wymaganie: osłona odpowiadająca ekwiwalentowi co najmniej 0,5
mm ołowiu z przodu i 0,3 mm z tyłu; osłona na tarczycę odpowiadająca ekwiwalentowi co
najmniej 0,5 mm ołowiu, rozmiar large, typ unisex.
Pytanie 138
Pytanie nr 1 do Załącznika nr 2a do SIWZ- V Stacje diagnostyczne, pkt 75
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pary kolorowych monitorów diagnostycznych 2MP
(1600 x 1200 pikseli) o przekątnej aktywnej części ekranu 21,3 cala, kalibrowanej luminancji
DICOM 500 cd/m2, kontraście 1400:1?
Pytanie motywujemy brakiem możliwości zaoferowania monitora o przekątnej ekranu 23” oraz
24” spełniającego wymogi prawne wymienione w pkt 75 załącznika nr 2a, ze względu na brak
tego typu rozwiązań na rynku, oraz tym, że następny model monitora posiada ekran o przekątnej
30,4”, co podnosi koszt rozwiązania, niewspółmiernie do uzyskanej jakości produktu.
Dodatkowo monitory tej wielkości nie są przeznaczone do pracy w parze.
Rozwiązanie oparte o parę monitorów diagnostycznych 2MP (1600 x 1200 pikseli) o przekątnej
aktywnej części ekranu 21,3 cala, kalibrowanej luminancji DICOM 500 cd/m2, kontraście 1400:1
jest rozwiązaniem dedykowanym do wyświetlania obrazów diagnostycznych z różnych
modalności. Jest to najbardziej typowa i sprawdzona konfiguracja monitorów, zgodna z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, oraz
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich
rodzajów ekspozycji medycznej.
Odpowiedź 138
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zaoferowanych monitorów. Parametry
techniczne monitorów zgodnie z SIWZ.
Pytanie 139
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. II MODUŁ SCYNTYGRAFICZNY, Wymagania Ogólne, pkt 35
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Celem doprecyzowania prosimy Zamawiającego o określenie jakiego rozwiązania wymaga w
odniesieniu do podłokietnika do iniekcji z regulowaną wysokością: czy będzie to dodatkowy
podłokietnik montowany do fotela do iniekcji, czy Zamawiający oczekuje dostawy fotela do
iniekcji z podłokietnikiem lub czy Zamawiający wymaga podłokietnika do iniekcji montowanego
do stołu oferowanego urządzenia?
Odpowiedź 139
Zamawiający wymaga dostawy podłokietnika montowanego do stołu gamma kamery lub
rozwiązania równoważnego umożliwiającego podanie radiofarmaceutyku u pacjenta leżącego na
stole.
Pytanie 140
Dotyczy SIWZ, zał. 2a. IV STACJA AKWIZYCYJNA, pkt 71
Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu parametru: maks. waga urządzenia 17kg?
Z wiedzy wykonawcy wynika, że tak wysokowydajne urządzenia jak opisane w SIWZ najczęściej
ważą ok. 80 – 100 kg.
Odpowiedź 140
Zamawiający dopuszcza maksymalną wagę urządzenia do 100 kg.
Pytanie 141
Dotyczy Załącznik nr 1a wzór umowy Łódź: Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą
odpowiedzialności za zawinione działania lub zaniechania dłużnika wykonawca wnosi o zamianę
zapisów umownych, poprzez ustanowienie kar za zwłokę nie zaś za opóźnienie, w tym
wykonawca wnosi o odpowiednią modyfikację postanowienia § 7 ust. 1
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać zapłaty kar
umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
a) 0,2 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w naprawie powyżej 2 dni w przypadku
naprawy nie wymagającej części zamiennych,
b) 0,2 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w naprawie powyżej 5 dni roboczych w
przypadku naprawy wymagającej części zamiennych,
c) 0,2% wartości umowy brutto za każde rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do diagnostyki, przeglądu lub
naprawy w ramach naprawy gwarancyjnej, w stosunku do terminu określonego w załączniku nr 1 do umowy czas reakcji na zgłoszoną awarię,
Odpowiedź 141
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar umownych w zakresie ich
naliczania za zwłokę, a nie za opóźnienie. Wobec powyższego § 7 otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
§7
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może
żądać zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
a) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w
naprawie powyżej 2 dni w przypadku naprawy nie wymagającej części zamiennych,
b) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w
naprawie powyżej 5 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej części
zamiennych,
c) 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każde rozpoczętą godzinę zwłoki w
przystąpieniu do diagnostyki, przeglądu lub naprawy w ramach naprawy
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gwarancyjnej, w stosunku do terminu określonego w załączniku nr 1 do umowy czas reakcji na zgłoszoną awarię,
d) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto.
e) za każde naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji w szczególności postanowień
zawartych w Załączniku nr 3 lub 4 do niniejszej Umowy „Zasady przetwarzania
danych osobowych” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu
karę umowną w wysokości 5000 zł brutto.
f) za nie spełnienie lub za każde naruszenie wymagań określonych w Załączniku nr 6
„Bezpieczeństwo informacji” Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego
zapłaci mu karę umowną w wysokości 5000 zł brutto.
g) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 3 lit. a za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie sprzętu w stosunku do terminu wskazanego w
§1 ust. 5 lit. a,
h) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 3 lit. b za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w instalacji sprzętu w stosunku do terminu wskazanego w
§1 ust. 5 lit. b,
i) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 3 lit. b za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkoleń w stosunku do terminu
wskazanego w §1 ust. 5 lit. c,
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę.

Pytanie 142
Dotyczy Załącznik nr 1a wzór umowy Łódź: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapisy §
4 ust. 1 umowy dotyczą etapu dostarczenia przedmiotu zamówienia, zaś po zakończeniu tego
etapu wszelkie roszczenia Zamawiającego związane z urządzeniem będą realizowane na
podstawie gwarancji lub rękojmi przysługującej Zamawiającemu.
Odpowiedź 142
Zamawiający wyjaśnia, iż § 4 ust. 1 dotyczy etapu odbioru dostawy sprzętu. W związku z
powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 w następującym zakresie:
§4
1. W przypadku stwierdzenia na etapie odbioru dostawy sprzętu wad fizycznych w
dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym
Wykonawcę, który bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawiadomienia
wymieni wadliwy sprzęt na sprzęt sprawny.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer:
…………………….. Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez
Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.
3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy, w której został stwierdzony wadliwy sprzęt,
rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad.
4. Wystawienie i dostarczenie faktur korygujących nastąpi wraz z dostarczeniem towaru
wolnego od wad.
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5. Jeżeli po odbiorze sprzętu zostały stwierdzone w nim wady a nie nastąpiła jeszcze zapłata
za przedmiot zamówienia, termin płatności za przedmiot zamówienia rozpoczyna swój
bieg od dnia jego wymiany i instalacji.

Pytanie 143
Dotyczy Załącznik nr 1a wzór umowy Łódź: Z uwagi na ryzyko utraty dofinansowania ze
środków rządowych proponujemy nadać następujące brzmienie poniższym paragrafom:
§ 2 ust. 3. – „Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę wynikającą z dostawy Gamma Kamery, na
podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru dostawy przedmiotu zamówienia. Wykonawca wystawi
fakturę opiewającą na kwotę wynikającą z realizacji pozostałej części zamówienia (zgodnie z ofertą), na podstawie
podpisanego przez strony protokołu odbioru po instalacji przedmiotu zamówienia.”
§ 2 ust. 4. – „Zapłata za przedmiot Umowy w kwocie dotyczącej Gamma kamery nastąpi na podstawie
protokołu odbioru dostawy, podpisanego przez strony Umowy po dostawie przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w Umowie. Zapłata za przedmiot Umowy w kwocie pozostałej części zamówienia (zgodnie z ofertą)
nastąpi na podstawie protokołu odbioru instalacji, podpisanego przez strony Umowy po instalacji przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w Umowie.”
Odpowiedź 143
Zamawiający dokonuje modyfikacji §2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
§2
1. Zamawiający
zapłaci
Wykonawcy
za
realizację
niniejszej
umowy
……………………..netto, …………………………brutto, na którą składają się:
a)

kwotę

kwota ...........…... zł brutto w tym:
• kwota ……………. zł brutto refundowana ze środków finansowych
Ministerstwa Zdrowia,
• kwota …….……… zł brutto pochodząca ze środków własnych
Zamawiającego,

b)

kwota .......…...... zł brutto finansowana przez Zamawiającego

2. Kwota wskazana w ustępie poprzedzającym, obejmuje całość realizacji zamówienia, w
szczególności:
a) koszty magazynowania do czasu instalacji oraz koszty transportu przedmiotu dostawy do
Zamawiającego,
b) koszt ubezpieczenia magazynowania sprzętu oraz jego transportu do Zamawiającego,
c) koszty wszystkich prac związanych z instalacją i uruchomieniem (oraz integracja z
systemami informatycznymi Zamawiającego jeżeli takie będą niezbędne) przedmiotu
zamówienia przez serwis posiadający autoryzację,
d) koszty wszystkich prac serwisowych związanych z diagnostyką, naprawami oraz wymianą
części – w ramach gwarancji,
e) inne koszty związane z realizacją Umowy.
3. Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi w następujący sposób:
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a)
b)

kwota ………….. zł z tytułu dostawy sprzętu opisanego w §1 ust. 1 na podstawie
protokołu odbioru dostawy, o którym mowa w §1 ust. 6
kwota …………..zł z tytułu instalacji sprzętu opisanego w §1 ust. 1 wraz z
przeszkoleniem na podstawie protokołów odbioru końcowego, o których mowa
w §1 ust. 8.

4. Wykonawca wystawi faktury opiewające na kwoty, wskazane w ust. 3, z zachowaniem
następujących warunków:
a) dla dostawy sprzętu opisanego w §1 ust. 1 na podstawie podpisanego przez strony
protokołu odbioru dostawy sprzętu,
b) dla instalacji sprzętu opisanego w §1 ust. 1 oraz szkolenia użytkowników tego sprzętu
na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego.
5. Zamawiający dokona zapłaty kwot opisanych w ust. 1 w terminach:
a) z tytułu dostawy sprzętu opisanego w §1 ust. 1 w terminie do 31.12.2018r., pod
warunkiem dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,
b) z tytułu instalacji sprzętu opisanego w §1 ust. 1 wraz z przeszkoleniem
użytkowników w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury Zamawiającemu,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na wystawionych przez niego
fakturach.
6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Data dostarczenia faktury do Zamawiającego nie może być wcześniejsza niż data podpisania
przez obie strony właściwych protokołów odbioru potwierdzających prawidłowe wykonanie
danej części przedmiotu umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
zobowiązanym do naliczenia i odprowadzenia podatku.
9. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek
błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych,
zostanie niezwłocznie przez wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności dla
dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury skorygowanej. Korekta i dostarczenie faktur korygujących powinna nastąpić w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.
Pytanie 144
Dotyczy Załącznik nr 1a wzór umowy Łódź: Z uwagi na rozdzielenie terminu płatności za
dostawę gamma kamery oraz za pozostałą część zamówienia i wynikające z tego możliwości
odmiennych interpretacji proponujemy zmienić treść par. 2 ust. 5 na następującą:
§ 2 ust. 5 „Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na konto bankowe Wykonawcy
podane w wystawionej przez niego fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.”
Odpowiedź 144
Zamawiający dokonał modyfikacji §2 zgodnie z odpowiedzią na pkt. 143.
Pytanie 145
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Dotyczy Załącznik nr 1b wzór umowy Warszawa: Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą
odpowiedzialności za zawinione działania lub zaniechania dłużnika wykonawca wnosi o zamianę
zapisu §6 ust. 1 lit. a) poprzez ustanowienie kary za zwłokę:
a) zwłokę w realizacji umowy w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej umowy o której
mowa w § 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
Odpowiedź 145
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ
Pytanie 146
Dotyczy Załącznik nr 1b wzór umowy Warszawa: Zawarta umowa ma prowadzić do
prawidłowej realizacji zobowiązania przez obydwie strony. Wykonawca powinien mieć szansę
wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, przed sięgnięciem przez zamawiającego po
ostateczne narzędzie w postaci oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu §
6 ust. 3 na następujący:
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. b i c, może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości je uzasadniających, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej
realizacji Umowy.
Odpowiedź 146
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ
Pytanie 147
Dotyczy Załącznik nr 1c wzór umowy Białystok: Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą
odpowiedzialności za zawinione działania lub zaniechania dłużnika wykonawca wnosi o zamianę
zapisów umownych, poprzez ustanowienie kar za zwłokę nie zaś za opóźnienie, w tym
wykonawca wnosi o odpowiednią modyfikację postanowienia § 7 ust. 1
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać zapłaty kar
umownych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
a) 0,2 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w naprawie powyżej 2 dni w przypadku
naprawy nie wymagającej części zamiennych,
b) 0,2 % wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w naprawie powyżej 5 dni roboczych w
przypadku naprawy wymagającej części zamiennych z magazynu w Polsce lub UE oraz 7 dni roboczych w
przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennej spoza UE,
c) 0,2% wartości umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki w przystąpieniu do diagnostyki, przeglądu
lub naprawy w ramach naprawy gwarancyjnej, w stosunku do terminu określonego w załączniku nr 1 do umowy czas reakcji na zgłoszoną awarię,
Odpowiedź 147
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ
Pytanie 148
Dotyczy Załącznik nr 1c wzór umowy Białystok: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że
zapisy § 4 ust. 1 umowy dotyczą etapu dostarczenia przedmiotu zamówienia, zaś po zakończeniu
tego etapu wszelkie roszczenia Zamawiającego związane z urządzeniem będą realizowane na
podstawie gwarancji lub rękojmi przysługującej Zamawiającemu.
Odpowiedź 148
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ
Pytanie 149
Dotyczy Załącznik nr 1c wzór umowy Białystok: Z uwagi na ryzyko utraty dofinansowania
ze środków rządowych proponujemy nadać następujące brzmienie poniższym paragrafom
§ 2 ust. 3. – „Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę wynikającą z dostawy Gamma Kamery, na
podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru dostawy przedmiotu zamówienia. Wykonawca wystawi
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fakturę opiewającą na kwotę wynikającą z realizacji pozostałej części zamówienia (zgodnie z ofertą), na podstawie
podpisanego przez strony protokołu odbioru po instalacji przedmiotu zamówienia.”
§ 2 ust. 4. – „Zapłata za przedmiot Umowy w kwocie dotyczącej Gamma kamery nastąpi na podstawie
protokołu odbioru dostawy, podpisanego przez strony Umowy po dostawie przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w Umowie. Zapłata za przedmiot Umowy w kwocie pozostałej części zamówienia (zgodnie z ofertą)
nastąpi na podstawie protokołu odbioru instalacji, podpisanego przez strony Umowy po instalacji przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w Umowie.”
Odpowiedź 149
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ
Pytanie 150
Dotyczy Załącznik nr 1c wzór umowy Białystok: Z uwagi na brak podania w umowie
terminu płatności I wynikające z tego możliwości odmiennych interpretacji proponujemy zmienić
treść par. 2 ust. 5 na następującą:
§ 2 ust. 5 „Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem na konto bankowe Wykonawcy
podane w wystawionej przez niego fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.”
Odpowiedź 150
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ
Pytanie 151
Dotyczy Załącznik nr 1c wzór umowy Białystok § 1 ust. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na następującą modyfikację zapisu umowy: „Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące
konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie
gwarancji, po których element ten lub podzespół zostanie wymieniony na wolny od wad”.
Odpowiedź 151
Zamawiający wymaga spełnienia zapisów SIWZ
Pytanie 152
Dotyczy Załącznik nr 1d wzór umowy Częstochowa: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie na
czym ma polegać udostępniania przedmiotu umowy powoływane w § 6 ust. 2 Umowy i od której
z dat wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a)-c) należy liczyć termin 7 dni.

Alternatywnie
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu § 6 ust. 2 ze względu na fakt, iż terminy realizacji
przedmiotu umowy zostały określone ściśle w §3 ust. 1 lit. a)-c).
Odpowiedź 152
Nie, Zgodnie z zapisem zawartym we wzorze umowy
Pytanie 153
Dotyczy Załącznik nr 1d wzór umowy Częstochowa: Eksploatacja urządzenia nie wyklucza
jego napraw. Wymiana urządzenia na nowe powinna następować wyjątkowo. Wykonawca
wnioskuje o zmianę zapisu § 7 ust. 1 lit. e Umowy na następujący:
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany - według wyboru Zamawiającego- przedmiotu zamówienia lub jego części
na nowy w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad nieusuwalnych niewynikających z winy
Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca dostarczy nowy przedmiot zamówienia lub jego części w terminie
7 dni od stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową kartą gwarancyjną.
Odpowiedź 153
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.
Pytanie 154
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Dotyczy Załącznik nr 1d wzór umowy Częstochowa: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 7
ust. 2 zdanie 2 na odnoszący się do prac instalacyjnych, o których mowa w przedmiotowym
ustępie:
W okresie gwarancji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga się prowadzenie nieodpłatnej naprawy
dotyczącej wykonanej instalacji urządzenia.
Odpowiedź 154
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.
Pytanie 155
Dotyczy Załącznik nr 1d wzór umowy Częstochowa: Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą
odpowiedzialności za zawinione działania lub zaniechania dłużnika wykonawca wnosi o zamianę zapisów
umownych poprzez ustanowienie kar za zwłokę nie zaś za opóźnienie, w tym wykonawca wnosi o odpowiednią
modyfikację postanowienia § 7 ust. 1 lit. b i c oraz § 8 ust. 1 na następujące:

§7 ust. 1
b)

c)

czas interwencji serwisu od zgłoszenia awarii: max 24 godzin. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitej ceny łącznej przedmiotu
zamówienia za każdy dzień zwłoki,
Wykonawca zobowiązuje się naprawić uszkodzone urządzenia – przedmiot zamówienia w terminie do 48
godzin w dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia do naprawy, a w przypadku konieczności użycia części
zamiennych – do 5 dni roboczych. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej ceny łącznej zamówienia, którego dotyczy naprawa, za
każdy dzień zwłoki,

§8 ust. 1:
1.

W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust.1 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej ceny łącznej umowy za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź 155
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.
Pytanie 156
Dotyczy Załącznik nr 1d wzór umowy Częstochowa: Zawarta umowa ma prowadzić do
prawidłowej realizacji zobowiązania przez obydwie strony. Wykonawca powinien mieć szansę
wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, przed sięgnięciem przez Zamawiającego po
ostateczne narzędzie anulowania relacji zobowiązaniowej w postaci oświadczenia o odstąpieniu.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 8 ust. 4 lit. b) na następujący:
b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego, po
uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź 156
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.
Pytanie 157
Dotyczy Załącznik nr 1d wzór umowy Częstochowa § 7 ust. 1a: wnosimy o ujednolicenie
zapisów umowy z Załącznikiem nr 2a do oferty pkt. VIII ppt. 116 (każda naprawa gwarancyjna
skutkująca przestojem aparatu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy) i
nadanie § 7 ust. 1a następującego brzmienia: „okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy
urządzeń, skutkujących przestojem aparatu, w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, liczonych od
momentu pisemnego (również fax/e-mail) zgłoszenia awarii (usterki) do momentu jej usunięcia”
Odpowiedź 157
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w umowie.
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Pytanie 158
Dotyczy Załącznik nr 2a do oferty pkt. VIII Warunki gwarancji producenta ppkt. 115:
Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części
zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu do 5
dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w
takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku z
powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z magazynu w Polsce lub UE oraz 7 dni
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennej spoza UE?
Odpowiedź 158
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie 159
Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o
przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z
urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
Odpowiedź 159
a) WWCOiT: Zamawiający zapewni wymagane łącze
b) WIM: Zamawiający zapewni łącze internetowe o wymaganych w pytaniu parametrach
c) BCO: Zamawiający zapewni łącze internetowe o wymaganych w pytaniu parametrach
d) WSS: Tak, Zamawiający udostępni zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa na terenie W.Sz.S
im NMP W Częstochowie

Pytanie 160
W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia
sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z
wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum
2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu
IPsec?
Odpowiedź 160
Zamawiający wyrazi zgodę
WSS: Nie dotyczy
Pytanie 161
Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej
diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym
przez Wykonawcę?
Odpowiedź 161
WWCOiT: Zamawiający nie zgodzi się
WIM: Zamawiający nie zgodzi się (patrz pytanie 159)
BCO: W przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej
diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłaconym
przez Wykonawcę.
WSS:Nie dotyczy
Pytanie 162
Dotyczy Załącznika nr 3 i 4 do umowy „Zasady powierzenia przetwarzania danych
osobowych”: w związku z tym, iż Zamawiający bardzo szczegółowo opisuje wymagania w
zakresie przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż Wykonawcy w ramach
świadczenia usług gwarancyjnych oferują nowoczesną usługę serwisu zdalnego, umożliwiającego
sprawną i skuteczną diagnostykę oraz naprawę aparatu, która może różnić się pomiędzy
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rozwiązaniami oferowanymi przez poszczególnych Wykonawców. W związku z powyższym,
prosimy o potwierdzenie, iż przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych Zamawiający uwzględni uzasadnione wymogi Wykonawcy związane z rozwiązaniami
technologicznymi danego Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź 162
Zamawiający załącza nowe wersje załączników nr 3 i nr 4 do umowy z załącznika 1a.
Jednocześnie Zamawiający dodaje nowy paragraf, który otrzymuje nr 9, o następującym
brzmieniu:
§9
1) Strony widząc konieczność zawarcia umowy o powierzaniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisem art 28 i 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, postanawiają, że
zasady dostępu do danych osobowych przetwarzanych w urządzeniach określonych w § 1
zostają określone:
a) w Załączniku nr 3 ,,Zasady powierzania przetwarzania danych osobowych”,
stanowiącym integralną część umowy w przypadku gdy integrację i serwisowanie
urządzenia będzie wykonywał samodzielnie Wykonawca,
b) w Załączniku nr 4 ,,Zasady powierzania przetwarzania danych osobowych”,
stanowiącym integralną część umowy w przypadku gdy integrację i serwisowanie
urządzenia będzie wykonywał uprawniony Serwis nie będący Wykonawcą.
Wobec dokonanej zmiany dotychczasowy § 9 otrzymuje nr 10, § 10 otrzymuje nr 11
Pytanie 163
Dotyczy Załącznika 2a do oferty pkt. 107: Czy Zamawiający wymaga integracji z HIS?
Odpowiedź 163
Tak Zamawiający wymaga integracji z HIS
Pytanie 164
Dotyczy Załącznika 2a do oferty pkt. 107: Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia
innego systemu RIS/PACS, który byłby dedykowany dla medycyny nuklearnej?
Odpowiedź 164
WSS: Nie, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ
BCO: Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia innego systemu RIS/PACS pod warunkiem,
że:
1 Wykonawca dostarczy system PACS, który integruje się z obecnym systemem HIS
szpitala.
2 PACS po swojej stronie zapewni usługę Worklisty (a dokładniej Modality Worklist,
tzw. MWL). Jest to lista zadań (zleceń), które pochodzą z HIS i są kierowane do
urządzeń diagnostyki obrazowej (tzw. Modalities w nomenklaturze DICOM).
3 Wykonawca przejmie ustawienia obecnego PACS (AlterRIS), w celu
zminimalizowania rekonfiguracji urządzeń DICOM.
4 Wykonawca zobowiąże się do rekonfiguracji pozostałych urządzeń, które nie
przeszły automatycznej integracji, tak by nowy system PACS był z nimi zintegrowany.
5 Dostawca PACS przeniesie wszystkie obecnie przechowywane obrazy z obecnego
PACS na nowy.
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6 Dostawca PACS zapewni integrację z teleradiologią, obecnie świadczy usługę
Provega.
7 Dostawca PACS zapewni integrację z istniejącymi duplikatorami płyt Rimage
2000.

Pytanie 165
Dotyczy Załącznika 2a do oferty pkt. 71: Czy Zamawiający dopuści wysokowydajną drukarkę
laserową kolorową Lexmark CS827DE o parametrach:
• gwarancja: 12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie www.lexmark.pl) - w serwisie
• format: A4
• miesięczne obciążenie: do 200000 stron
• szybkość drukowania w kolorze: do 57 stron A4/min
• rozdzielczość druku w kolorze: 1200x1200 dpi (4800 CQ (2400 x 600 dpi))
• typ procesora: Quad Core
• szybkość procesora: 1330 MHz
• miesięczne obciążenie: do 200000 stron
• wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym: do 8000 str. A4 (wg normy producenta,
wydruk ciągły)
• wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym: do 5000 str. A4 (wg normy producenta,
wydruk ciągły)
• wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym: do 20000 str. A4 (wg normy producenta,
wydruk ciągły)
• wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym: do 15000 str. A4 (wg normy
producenta, wydruk ciągły)
• standardowa pamięć: 1024 MB; maksymalna pamięć: 3072 MB
• poziom hałasu: max 57 dB
• szybkość drukowania mono: do 57 stron A4/min
• szybkość drukowania w kolorze do 57 stron A4/min
• czas do wydruku pierwszej strony mono: do 7 sekund
• czas do wydruku pierwszej strony w kolorze do 7 sekund
• Wydruk dwustronny - automatyczny
• standardowa pojemność podajników: do 650 arkuszy
• pojemność odbiornika papieru: do 500 arkuszy
• emulacja: PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 PDF (1.7)
• standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, B), Ethernet
(10/100/1000)
• waga produktu (netto): ok. 62,3 kg
obsługiwane systemy operacyjne – m. in. Windows 7/8/10
• materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie w
ramach oferowanej ceny jednostkowej) - drukarka powinna mieć w standardzie toner(y)
startowy(e) na min. 10 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752
Odpowiedź 165
Zamawiający nie dopuszcza ww. drukarki
Pytanie 166
Dotyczy SIWZ rozdz. VII pkt. „UWAGA” w związku z uwagami pod tabelą granicznych
parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 2a do oferty) oraz pod tabelą
ocenianych parametrów techniczno- użytkowych (Załącznik nr 2b do oferty): prosimy o
jednoznaczne określenie, czy Zamawiający będzie wymagał zaznaczenia parametrów
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technicznych wymienionych wyłącznie w rubrykach w Załączniku nr 2b do oferty, czy również
opisanych w Załączniku nr 2a.
Odpowiedź 166
Zamawiający wyjaśnia, iż wartości należy podać w obu załącznikach

Pytanie 167
Dotyczy SIWZ rozdz. VII pkt. „UWAGA” w związku z uwagami pod tabelą granicznych
parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 2a do oferty) oraz pod tabelą
ocenianych parametrów techniczno- użytkowych (Załącznik nr 2b do oferty): Prosimy o
potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i wskazania numeru
strony w dokumentach zawierających opis/folderach informacyjnych/broszurach/instrukcjach
obsługi itp. jedynie parametrów technicznych oferowanej gamma kamery SPECT-CT, a nie np.
wymogów odnoszących się do usług integracji z systemami szpitalnymi, świadczenia usług
serwisowych, czy też dokumentacji szkoleń itp.
Odpowiedź 167
Potwierdzamy powyższe rozumienie wymogu
PYTANIA DOTYCZĄCE PRAC ADAPTACYJNYCH
POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH

POMIESZCZEŃ

W

ŁÓDŹ
Pytanie 168
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wyposażenie pracowni gamma kamery w meble, leży
w gestii Zamawiającego?
Odpowiedź 168
Wyposażenie pracowni gamma kamery w meble, leży w gestii Zamawiającego.
Pytanie 169
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowych planów pomieszczeń (wraz ze
wskazanymi szczegółowymi wymiarami pomieszczeń) w których Zamawiający planuje instalację
gamma kamery.
Odpowiedź 169
Zamawiający nie dysponuje ostateczną dokumentacją projektową. Jej wykonanie jest
przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.
Pytanie 170
Zwracamy się z prośbą o informację jaka jest nośność stropów w pomieszczeniu instalacji gamma
kamery i z jakich warstw o jakiej grubości są one zbudowane?
Odpowiedź 170
Zamawiający jest w trakcie procedury przetargowej na roboty budowlane, między innymi dla
pomieszczenia gamma kamery. Zamawiający znając parametry urządzenia zapewni odpowiednią
nośność posadzki na gruncie.
Pytanie 171
Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe niezbędne do uruchomienia zdalnego serwisu?
Odpowiedź 171
Tak, udostępni.
Pytanie 172
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Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o
przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z
urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
Odpowiedź 172
Tak, zapewni.
Pytanie 173
W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia
sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z
wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum
2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu
IPsec?
Odpowiedź 173
Tak, udostępni.
Pytanie 174
Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej
diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym
przez Wykonawcę?
Odpowiedź 174
Zamawiający nie zgodzi się.
Pytanie 175
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał demontażu obecnie posiadanej
gamma kamery?
Odpowiedź 175
Zamawiający nie będzie wymagał demontażu obecnie posiadanej gamma kamery.
Pytanie 176
Prosimy o potwierdzenie, po czyjej stronie będzie leżał demontaż obecnie posiadanej przez
Zamawiającego gammakamery?
Odpowiedź 176
Zamawiający nie będzie wymagał demontażu obecnie posiadanej gamma kamery.
Pytanie 177
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na demontaż obecnie pracującej
gammakamery niezwłocznie po przekazaniu do niego takiej prośby ?
Odpowiedź 177
Zamawiający nie będzie wymagał demontażu obecnie posiadanej gamma kamery.
Pytanie 178
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku demontażu gamma kamery Zamawiający
będzie wymagał wywiezienia aparatu oraz jego utylizacji.
Odpowiedź 178
Zamawiający nie będzie wymagał demontażu obecnie posiadanej gamma kamery.
Pytanie 179
Prosimy o informację, w którym miejscu i w jakiej odległości od pracowni gamma kamery
znajduje się rozdzielnia elektryczna z której system będzie zasilany?
Odpowiedź 179
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Zamawiający przygotuje zasilanie gamma kamery.
Pytanie 180
Czy Zamawiający dysponuje mocą elektryczną 90 kVA (ok. 77 kW) w celu zasilenia nowej gamma
kamery?
Odpowiedź 180
Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą dla gamma kamery.

Pytanie 181
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni gamma
kamery do niezbędnych służb (np. PAA) leży w gestii Zamawiającego.
Odpowiedź 181
Zamawiający potwierdza.
Pytanie 182
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia na
uruchomienie pracowni gamma kamery (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania
zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na czas wydania
decyzji administracyjnych.
Odpowiedź 182
Zamawiający będzie wymagał uzyskania zezwolenia na uruchomienie Pracowni Gamma Kamery
w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania.
Pytanie 183
W ramach realizacji zadania Zamawiający oczekuje instalację, uruchomienie, kalibrację gamma
kamery oraz szkolenia. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wykonanie szkoleń jest możliwe
wyłącznie po formalnych odbiorach pomieszczeń przez uprawnione instytucje. Równocześnie
należy zaznaczyć, że termin odbioru pomieszczeń przez instytucje urzędowe jest całkowicie
niezależny od Dostawcy urządzeń. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach określonego terminu realizacji zadania wyrazi zgodę na
wykonanie wyłącznie szkolenia z bezpiecznej obsługi urządzenia przy deklaracji Wykonawcy, że
szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w terminie i wymiarze uzgodnionym wspólnie z
Zamawiającym.
Odpowiedź 183
Szkolenia należy przeprowadzić zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 184
Prosimy o potwierdzenie, że szkolenie aplikacyjne personelu może zostać przeprowadzone po
podpisaniu protokołu odbioru końcowego i nie będzie warunkowało podpisania tego protokołu,
a w szczególności wystawienia faktury ?
Odpowiedź 184
Zamawiający dokonuje modyfikacji §1, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa Gamma Kamery zwanej w dalszej części umowy
przedmiotem zamówienia lub sprzętem, zgodnie ze specyfikacją – Załącznik Nr 1 do
Umowy – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
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2. Przedmiotowy zakup współfinansowany jest ze środków Zamawiającego i Ministerstwa
Zdrowia
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany
oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych.
4. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczyć
Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP
przedmiot zamówienia, którego dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy
5. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:
a)

6.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

część 1 - termin dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego – ……….. dni od daty podpisania niniejszej umowy, lecz nie
później niż do dnia 3.12.2018.
b)
część 2 - instalacja sprzętu opisanego w ustępie 1 nastąpi maksymalnie w ciągu
…..….. dni, licząc od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia
30.03.2019 r.
część 3 - szkolenia w zakresie opisanym w załączniku 2a do oferty wykonawca
c)
zobowiązany jest przeprowadzić w terminie 30 dni roboczych od dnia odbioru
instalacji sprzętu, ale nie później niż do dnia 31.05.2019r.
Wykonanie dostawy potwierdzone zostanie protokołem odbioru, podpisanym przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Wykonanie instalacji sprzętu zostanie potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Przeszkolenie z zakresu użytkowania sprzętu opisanego w ust. 1 zostanie potwierdzone
protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na
okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru instalacji sprzętu
opisanego w ust. 1. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w załączniku nr 1
do niniejszej mowy. Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowi dokument gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach gwarancji naprawę – w terminach
określonym w Załączniku Nr 1 do Umowy.
Czas reakcji serwisu zgodnie z postanowieniami Załącznika Nr 1 do Umowy.
Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej
tkwiącej w urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, po
których element ten lub podzespół zostanie wymieniony na nowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru instalacji sprzętu
opisanego w ust. 1 dokumentację dotyczącą zakupionego przedmiotu zamówienia w
języku polskim według następującej specyfikacji:
a) paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w
okresie gwarancji i po gwarancji;
b) instrukcja obsługi wraz z parametrami technicznymi określonymi przez producenta w
języku polskim;
c) karty gwarancyjne;
W związku ze zmianą terminów dostawy Zamawiający modyfikuje również odpowiednio

SIWZ.
Pytanie 185
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji na której kondygnacji znajdują się pomieszczenia
planowanej instalacji gamma kamery?
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Odpowiedź 185
Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowana gamma kamera znajduje się na niskim parterze.
Pytanie 186
Zwracamy się z prośbą o podanie jaka jest wysokość kondygnacji, na której będzie zainstalowany
gamma kamera?
Odpowiedź 186
Wysokość pomieszczenia dla gamma kamery wynosi 2,5m.
Pytanie 187
Prosimy o podanie jaka jest planowana ilość procedur medycznych, które Zamawiający ma
zamiar wykonywać na nowym aparacie gammakamery (można podać ilość procedur np. na
dzień/tydzień/miesiąc/rok) ? Dane te są niezbędne do przygotowania projektu osłon.
Odpowiedź 187
Zamawiający planuje wykonanie rocznie ok. 4000 procedur medycznych.
Pytanie 188
Prosimy o informację jakiego typu pomieszczenia i jakiego przeznaczenia znajdują się wokół
pracowni gammakamery w tym nad i pod nią.
Odpowiedź 188
Wokół pomieszczenia gamma kamery położonego na gruncie znajdują się inne pomieszczenia
Pracowni medycyny nuklearnej, nad pomieszczeniem gamma kamery znajdują się pomieszczenia
Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej.
Pytanie 189
Czy Zamawiający wskaże jedną osobę odpowiedzialną do kontaktu z Oferentem w zakresie
realizacji zamówienia?
Odpowiedź 189
Tak, wskaże.
Pytanie 190
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż adaptacja pomieszczeń gamma kamery oraz
przystosowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej (wraz z uwzględnieniem wszystkich
wytycznych instalacyjnych Oferenta) leży w gestii Zamawiającego? W ramach przygotowań
pomieszczeń znajdują się m.in. takie prace jak: przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów
wraz z wymaganymi opiniami rzeczoznawców oraz pozwoleniami administracyjnymi,
przygotowanie pomieszczeń pod względem budowlanym i konstrukcyjnym (nośność stropów),
wykonanie głównej linii zasilającej, wykonanie, uruchomienie i przetestowanie układów
klimatyzacji oraz wentylacji, przygotowanie infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej,
wykonanie instalacji elementów peryferyjnych, modernizacje układów p.poż, itp.
Odpowiedź 190
Adaptacja pomieszczeń gamma kamery oraz przystosowanie i uruchomienie infrastruktury
technicznej leżą po stronie Zamawiającego.
Pytanie 191
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy przygotowanie projektu osłon radiologicznych
(wraz z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Oferenta) w pomieszczeniu pracowni gamma
kamery leży w gestii Zamawiającego czy Oferenta?
Odpowiedź 191
Leży w gestii Zamawiającego.
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Pytanie 192
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku, gdy Zamawiający zapewnia wykonanie prac
adaptacyjnych, jak będzie liczony czas realizacji w sytuacji, gdy na 4 tygodnie (czas niezbędny na
instalację oraz kalibrację aparatu) przed upłynięciem terminu realizacji zadania pomieszczenia
pracowni gamma kamery i cała infrastruktura nie będą spełniały parametrów określonych przez
dostawcę gamma kamery i tym samym nie będą gotowe do dostawy i instalacji aparatu? Prosimy
o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, czas realizacji zostanie oficjalnie
wstrzymany i nie będzie liczony aż do momentu protokolarnego odbioru przez Oferenta w pełni
przygotowanych pomieszczeń pracowni gamma kamery (przygotowanych zgodnie ze wszelkimi
wytycznymi Dostawcy gamma kamery).
Odpowiedź 192
Powyższe kwestie zostały uregulowane w umowie zgodnie z załącznikiem do SIWZ 1a.
Pytanie 193
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji, jeśli w trakcie
instalacji i kalibracji gamma kamery nastąpią jakiekolwiek awarie takich instalacji jak: wentylacja,
klimatyzacja, linia zasilająca, oświetlenie, sieć IT, itp. – czyli tych instalacji które mają bezpośredni
wpływ na prawidłowe działanie gamma kamery, w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą
zapewnione przez Zamawiającego. Czas realizacji zostanie wstrzymany i nie będzie liczony do
momentu usunięcia usterek przez Zamawiającego.
Odpowiedź 193
Zamawiający dokonuje modyfikacji dotychczasowego § 10, który otrzymuje nr 11
i nowe, następujące brzmienie:
§ 11
1. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) w przypadku opóźnienia prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń, w
których będzie zainstalowany sprzęt opisany w § 1 ust. 1 dopuszcza się zmianę
terminu instalacji sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu proporcjonalnie do czasu
trwania przeszkody, jednakże nie dłużej niż do 31.05.2019r.
b) w przypadku gdy w trakcie instalacji i kalibracji sprzętu nastąpią jakiekolwiek awarie
takich instalacji jak: wentylacja, klimatyzacja, linia zasilająca, oświetlenie, sieć IT, itp. –
czyli tych instalacji które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie sprzętu,
dopuszcza się zmianę terminu instalacji sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu
proporcjonalnie do czasu trwania przeszkody, jednakże nie dłużej niż do 31.05.2019r.
c) w przypadku konieczności zmiany terminów przeprowadzenia szkoleń
użytkowników na wniosek Zamawiającego dopuszcza się zmianę terminu
przeszkolenia personelu Zamawiającego, nie dłużej jednak niż do 31.05.2019r.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony
będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe,
właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak miedzy sobą
zastosowanie art. 552 KC.
6. Umowę
sporządzono
w
trzech jednobrzmiących egzemplarzach po
dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
1 Specyfikacja Granicznych Parametrów Techniczno - Użytkowych, Specyfikacja
Ocenianych Parametrów Techniczno - Użytkowych
2 Porozumienie BHP
3 Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowa dwustronna)
4 Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowa trójstronna)
5 Oświadczenie o zachowaniu poufności
6 Zasady bezpieczeństwa informacji
7 Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
8 Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
9 Formularz Oferty.
Pytanie 194
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki
magazynowe do przechowywania gamma kamery na wypadek, gdy pomieszczenia pracowni
gamma kamery i/lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe na 4 tygodnie przed upłynięciem
terminu realizacji – w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą zapewnione przez Zamawiającego.
Odpowiedź 194
Zamawiający dopuszcza odbiór gamma kamery w magazynie dostawcy.
Pytanie 195
Prosimy
o
podanie
dokładnych
wymiarów
(długość,
szerokość
wysokość)
pomieszczenia/pomieszczeń przeznaczonych pod magazynowanie nowej gammakamery wraz z
informacją o szerokości i wysokości otworu drzwiowego prowadzącego do tego pomieszczenia.
Odpowiedź 195
Zamawiający dopuszcza odbiór gamma kamery w magazynie dostawcy.
Pytanie 196
Prosimy o informację, czy pomieszczenie magazynowe dedykowane pod magazynowanie nowej
gammakamery jest wyposażone w sprawny i działający układ wentylacji i ogrzewania,
gwarantujący stabilną temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu w którym przetrzymywany
będzie system wraz z bardzo wrażliwymi na zmianę wspomnianych parametrów detektorami ?
(Parametry przechowywania detektorów : zakres temperatur od 4 do 27st.C przy dopuszczalnej
zmianie temperatury 3st.C/h ; zakres wilgotności 20-60% przy dopuszczalnej zmianie wilgotności
5%/h).
Odpowiedź 196
Zamawiający dopuszcza odbiór gamma kamery w magazynie dostawcy.
Pytanie 197
Prosimy o informację gdzie dokładnie na terenie szpitala znajduje się wspomniane powyżej
pomieszczenie magazynowe i jeśli znajduje się w budynku szpitalnym, to jak długa jest droga
transportowa prowadząca do tego pomieszczenia
Odpowiedź 197
Zamawiający dopuszcza odbiór gamma kamery w magazynie dostawcy.
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Pytanie 198
Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego, wymaganego przez Zamawiającego zakresu
adaptacji pomieszczeń w przypadku, gdy adaptacja pomieszczeń będzie leżeć w gestii
Wykonawcy.
Odpowiedź 198
Adaptacja pomieszczeń gamma kamery oraz przystosowanie i uruchomienie infrastruktury
technicznej leżą po stronie Zamawiającego.
Pytanie 199
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis 7.1.9 SIWZ
„wykonanie niezbędnych instalacji dodatkowych koniecznych do prawidłowej pracy Sprzętu”?
Odpowiedź 199
Zgodnie z załącznikiem 2a i 2b do SIWZ.
Pytanie 200
Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnego zakresu instalacji dodatkowych wraz ze
specyfikacją ich elementów, których wykonanie Zamawiający oczekuje w punkcie 7.1.9 SIWZ.
Odpowiedź 200
Zgodnie z załącznikiem 2a i 2b do SIWZ.
Pytanie 201
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni podjazd dla dźwigu oraz
parking przy budynku w miejscu wprowadzenia gamma kamery do pomieszczeń Zamawiającego
na czas niezbędny do rozładunku, wprowadzenia i instalacji aparatu.
Odpowiedź 201
Zamawiający zapewni ww. elementy logistyczne.
Pytanie 202
Prosimy o informację czy w celu wstawienia nowego aparatu gammakamery do pomieszczenia
docelowego konieczne jest otwarcie fasady budynku czy możliwy jest transport korytarzami
szpitalnymi ?
Odpowiedź 202
Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej wymiarów poszczególnych transportowanych
elementów gamma kamery.
Pytanie 203
Prosimy o informację czy zdaniem Zamawiającego konieczne będzie wzmocnienie posadzki w
docelowym pomieszczeniu badań i zwiększenie tym samym nośności stropu przy założeniu, że
nowy aparat (jego dwa najcięższe elementy NM i CT) ważyć będzie około 4500kg ?
Odpowiedź 203
Po otrzymaniu wszystkich wytycznych sprzętowych adaptacja pomieszczenia gamma kamery
będzie leżała po stronie Zamawiającego.
DLA ŁODZI DODATKOWO W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI DO UMOWY:
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3 umowy oraz § 8 umowy, które otrzymują nowe
następujące brzmienie:
§3
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji naruszenia warunków
dostawy, w szczególności jej terminu, jakości dostarczonych części, bądź warunków instalacji
sprzętu opisanego w §3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem
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nieważności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i
wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania czynności objętych umową.
Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia zaistnienia
podstawy odstąpienia.
§8
1 Wykonawca realizujący na rzecz Zamawiającego dostawę wraz z instalacją sprzętu zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy zobowiązany jest do postępowania według
obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania porządku i higieny, minimalizacji
negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz w zakresie BHP i P.POŻ.
2 Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich sytuacji awaryjnych i/lub
potencjalnie awaryjnych, które zostaną zidentyfikowane podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy na terenie i w obiektach Szpitala (ze szczególnym uwzględnieniem awarii
odnoszących się do ochrony środowiska i BHP).
3 Strony zawierają Porozumienie do Umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do Umowy w sprawie
współpracy z Wykonawcą dotyczące spełnienia wymagań oraz zapewnienia bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP.
4 Porozumienie stanowi integralną część Umowy w sprawie o współpracy z Wykonawcą.
5 Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiającego.
Wobec dokonanych modyfikacji w treści umowy Zamawiający przyjmuje tekst jednolity umowy,
który stanowi załącznik nr 1a do niniejszych wyjaśnień.
WARSZAWA:
Pytanie 204
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wyposażenie pracowni gamma kamery w meble, leży
w gestii Zamawiającego?
Odpowiedź 204
Zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym (PFU)- w załączeniu.
Pytanie 205
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowych planów pomieszczeń (wraz ze
wskazanymi szczegółowymi wymiarami pomieszczeń) w których Zamawiający planuje instalację
nowej gamma kamery.
Odpowiedź 205
Dane do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 206
Zwracamy się z prośbą o informację jaka jest nośność stropów w pomieszczeniu instalacji gamma
kamery?
Odpowiedź 206
Dane do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 207
Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe niezbędne do uruchomienia zdalnego serwisu?
Odpowiedź 207
Zamawiający udostępni łącze internetowe o podanych w pytaniu parametrach.
Pytanie 208
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Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o
przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z
urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
Odpowiedź 208
Zamawiający udostępni łącze internetowe o podanych w pytaniu parametrach.
Pytanie 209
W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia
sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z
wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum
2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu
IPsec?
Odpowiedź 209
Patrz pytanie 207 i 208.
Pytanie 210
Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej
diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym
przez Wykonawcę?
Odpowiedź 210
Patrz pytanie 207 i 208.
Pytanie 211
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał demontażu obecnie posiadanej
gamma kamery?
Odpowiedź 211
Zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym (PFU)- w załączeniu
Pytanie 212
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku demontażu gamma kamery Zamawiający
będzie wymagał wywiezienia aparatu oraz jego utylizacji.
Odpowiedź 212
Zamawiający będzie wymagał wywiezienia aparatu (gammakamery) oraz jego utylizacji.
Pytanie 213
Prosimy o informację, w którym miejscu i w jakiej odległości od pracowni gamma kamery
znajduje się rozdzielnia elektryczna z której system będzie zasilany?
Odpowiedź 213
Zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym (PFU)- w załączeniu; szczegółowe dane do
wglądu w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 214
Czy Zamawiający dysponuje mocą elektryczną 90 kVA (ok. 77 kW) w celu zasilenia nowej gamma
kamery?
Odpowiedź 214
Zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym (PFU)- w załączeniu; szczegółowe dane do
wglądu w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 215
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni gamma
kamery do niezbędnych służb (np. PAA) leży w gestii Zamawiającego.
Odpowiedź 215
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Zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni gammakamery do niezbędnych służb (np. PAA) leży w
gestii zamawiającego.
Pytanie 216
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia na
uruchomienie pracowni gamma kamery (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania
zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na czas wydania
decyzji administracyjnych.
Odpowiedź 216
Zamawiający to potwierdza.
Pytanie 217
W ramach realizacji zadania Zamawiający oczekuje instalację, uruchomienie, kalibrację gamma
kamery oraz szkolenia. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wykonanie szkoleń jest możliwe
wyłącznie po formalnych odbiorach pomieszczeń przez uprawnione instytucje. Równocześnie
należy zaznaczyć, że termin odbioru pomieszczeń przez instytucje urzędowe jest całkowicie
niezależny od Dostawcy urządzeń. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach określonego terminu realizacji zadania wyrazi zgodę na
wykonanie wyłącznie szkolenia z bezpiecznej obsługi urządzenia przy deklaracji Wykonawcy, że
szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w terminie i wymiarze uzgodnionym wspólnie z
Zamawiającym.
Odpowiedź 217
Zamawiający to potwierdza.
Pytanie 218
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji na której kondygnacji znajdują się pomieszczenia
planowanej instalacji gamma kamery?
Odpowiedź 218
Parter, budynek nr 18.
Pytanie 219
Zwracamy się z prośbą o podanie jaka jest wysokość kondygnacji, na której będzie zainstalowany
gamma kamera?
Odpowiedź 219
Dane techniczne do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 220
Czy Zamawiający wskaże jedną osobę odpowiedzialną do kontaktu z Oferentem w zakresie
realizacji zamówienia?
Odpowiedź 220
Osoba do kontaktu: Andrzej Mazurek tel. +48 609 441 832.
Pytanie 221
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż adaptacja pomieszczeń gamma kamery oraz
przystosowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej (wraz z uwzględnieniem wszystkich
wytycznych instalacyjnych Oferenta) leży w gestii Zamawiającego? W ramach przygotowań
pomieszczeń znajdują się m.in. takie prace jak: przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów
wraz z wymaganymi opiniami rzeczoznawców oraz pozwoleniami administracyjnymi,
przygotowanie pomieszczeń pod względem budowlanym i konstrukcyjnym (nośność stropów),
wykonanie głównej linii zasilającej, wykonanie, uruchomienie i przetestowanie układów
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klimatyzacji oraz wentylacji, przygotowanie infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej,
wykonanie instalacji elementów peryferyjnych, modernizacje układów p.poż, itp.
Odpowiedź 221
Zamawiający wymaga od Oferenta niezbędnych prac instalacyjnych koniecznych do poprawnego
zainstalowania i uruchomienia gammakamery zgodnie z aktualnymi przepisami Państwowej
Agencji Atomistyki i Sanepidu. Zakres niezbędnych prac instalacyjnych jest opisany w Programie
Funkcjonalno- Użytkowym stanowiącym załącznik do odpowiedzi na powyższe zapytanie.
Pytanie 222
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy przygotowanie projektu osłon radiologicznych
(wraz z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Oferenta) w pomieszczeniu pracowni gamma
kamery leży w gestii Zamawiającego czy Oferenta?
Odpowiedź 222
Projekt osłon radiologicznych leży w gestii Oferenta ( zgodnie z PFU).
Pytanie 223
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku, gdy Zamawiający zapewnia wykonanie prac
adaptacyjnych, jak będzie liczony czas realizacji w sytuacji, gdy na 4 tygodnie (czas niezbędny na
instalację oraz kalibrację aparatu) przed upłynięciem terminu realizacji zadania pomieszczenia
pracowni gamma kamery i cała infrastruktura nie będą spełniały parametrów określonych przez
dostawcę gamma kamery i tym samym nie będą gotowe do dostawy i instalacji aparatu? Prosimy
o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, czas realizacji zostanie oficjalnie
wstrzymany i nie będzie liczony aż do momentu protokolarnego odbioru przez Oferenta w pełni
przygotowanych pomieszczeń pracowni gamma kamery (przygotowanych zgodnie ze wszelkimi
wytycznymi Dostawcy gamma kamery).
Odpowiedź 223
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 224
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji, jeśli w trakcie
instalacji i kalibracji gamma kamery nastąpią jakiekolwiek awarie takich instalacji jak: wentylacja,
klimatyzacja, linia zasilająca, oświetlenie, sieć IT, itp. – czyli tych instalacji które mają bezpośredni
wpływ na prawidłowe działanie gamma kamery, w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą
zapewnione przez Zamawiającego. Czas realizacji zostanie wstrzymany i nie będzie liczony do
momentu usunięcia usterek przez Zamawiającego.
Odpowiedź 224
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 225
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki
magazynowe do przechowywania gamma kamery na wypadek, gdy pomieszczenia pracowni
gamma kamery i/lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe na 4 tygodnie przed upłynięciem
terminu realizacji – w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą zapewnione przez Zamawiającego.
Odpowiedź 225
Patrz pytanie nr 221.
Pytanie 226
Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego, wymaganego przez Zamawiającego zakresu
adaptacji pomieszczeń w przypadku, gdy adaptacja pomieszczeń będzie leżeć w gestii
Wykonawcy.
Odpowiedź 226
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Zgodnie z PFU.
Pytanie 227
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis 7.1.9 SIWZ
„wykonanie niezbędnych instalacji dodatkowych koniecznych do prawidłowej pracy Sprzętu”?
Odpowiedź 227
Zgodnie z PFU.
Pytanie 228
Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnego zakresu instalacji dodatkowych wraz ze
specyfikacją ich elementów, których wykonanie Zamawiający oczekuje w punkcie 7.1.9 SIWZ.
Odpowiedź 228
Zgodnie z PFU.
Pytanie 229
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni podjazd dla dźwigu oraz
parking przy budynku w miejscu wprowadzenia gamma kamery do pomieszczeń Zamawiającego
na czas niezbędny do rozładunku, wprowadzenia i instalacji aparatu
Odpowiedź 229
Zamawiający udostępni podjazd dla dźwigu oraz parking przy budynku w miejscu wprowadzenia
gammakamery do pomieszczeń zamawiającego; podjazd i parking do wglądu dla Oferenta ( w
pytaniu nie podano rodzaju dźwigu).
BIAŁYSTOK:
Pytanie 230
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wyposażenie pracowni gamma kamery w meble, leży
w gestii Zamawiającego?
Odpowiedź 230
W gestii Wykonawcy
Pytanie 231
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowych planów pomieszczeń (wraz ze
wskazanymi szczegółowymi wymiarami pomieszczeń) w których Zamawiający planuje instalację
gamma kamery.
Odpowiedź 231
Dane do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie 232
Zwracamy się z prośbą o informację jaka jest nośność stropów w pomieszczeniu instalacji gamma
kamery?
Odpowiedź 232
Brak informacji w projekcie budowlanym, w tym miejscu jest już takie samo urządzenie tylko o
niższych parametrach
Pytanie 233
Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe niezbędne do uruchomienia zdalnego serwisu?
Odpowiedź 233
Zamawiający udostępni łącze internetowe o podanych w pytaniu parametrach
Pytanie 234
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Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o
przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z
urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
Odpowiedź 234
Zamawiający udostępni łącze internetowe o podanych w pytaniu parametrach
Pytanie 235
W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia
sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z
wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum
2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu
IPsec?
Odpowiedź 235
Nie dotyczy ( patrz pkt.233, 234)
Pytanie 236
Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej
diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym
przez Wykonawcę?
Odpowiedź 236
Nie dotyczy ( patrz pkt.233, 234)
Pytanie 237
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał demontażu obecnie posiadanej
gamma kamery?
Odpowiedź 237
Zamawiający będzie wymagał demontażu gamma kamery.
Pytanie 238
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku demontażu gamma kamery Zamawiający
będzie wymagał wywiezienia aparatu oraz jego utylizacji.
Odpowiedź 238
Zamawiający będzie wymagał wywiezienia aparatu (gamma kamery) oraz jego utylizacji
Pytanie 239
Prosimy o informację, w którym miejscu i w jakiej odległości od pracowni gamma kamery
znajduje się rozdzielnia elektryczna z której system będzie zasilany?
Odpowiedź 239
Rozdzielnia elektryczna znajduje się w odległości ok.. 85 mb , szczegółowe dane w siedzibie
Zamawiającego.
Pytanie 240
Czy Zamawiający dysponuje mocą elektryczną 90 kVA (ok. 77 kW) w celu zasilenia nowej gamma
kamery?
Odpowiedź 240
Zamawiający dysponuje mocą w rozdzielni 90 kVA , w pomieszczeniu gdzie obecnie znajduje
się urządzenie jest doprowadzony przewód elektryczny YLY 5x35 a urządzeni jest podłączone o
mocy 46,2 kVA, w załączeniu zdjęcia zabezpieczenia - należy doprowadzić przewód o większym
przekroju i zmienić istniejące zabezpieczenia elektryczne w rozdzielni głównej budynku która jest
oddalona około 85 metrów od skrzynki zasilającej istniejące urządzenie
Pytanie 241
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Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni gamma
kamery do niezbędnych służb (np. PAA) leży w gestii Zamawiającego.
Odpowiedź 241
Zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni gammakamery do niezbędnych służb (np. PAA) leży w
gestii Wykonawcy.
Pytanie 242
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia na
uruchomienie pracowni gamma kamery (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania
zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na czas wydania
decyzji administracyjnych.
Odpowiedź 242
Zamawiający to potwierdza., z zastrzeżeniem, że termin realizacji zadania –to 28 lutego 2019 r.
Pytanie 243
W ramach realizacji zadania Zamawiający oczekuje instalację, uruchomienie, kalibrację gamma
kamery oraz szkolenia. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wykonanie szkoleń jest możliwe
wyłącznie po formalnych odbiorach pomieszczeń przez uprawnione instytucje. Równocześnie
należy zaznaczyć, że termin odbioru pomieszczeń przez instytucje urzędowe jest całkowicie
niezależny od Dostawcy urządzeń. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach określonego terminu realizacji zadania wyrazi zgodę na
wykonanie wyłącznie szkolenia z bezpiecznej obsługi urządzenia przy deklaracji Wykonawcy, że
szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w terminie i wymiarze uzgodnionym wspólnie z
Zamawiającym.
Odpowiedź 243
Zamawiający to potwierdza pod warunkiem ,że Wykonawca zadeklaruje , iż szkolenia aplikacyjne
zostaną wykonane w terminie i wymiarze późniejszym, jednak nie później niż do 28 lutego 2019
r.
Pytanie 244
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji na której kondygnacji znajdują się pomieszczenia
planowanej instalacji gamma kamery?
Odpowiedź 244
Znajduje się na parterze , pod tym pomieszczeniem nie ma piwnicy.
Pytanie 245
Zwracamy się z prośbą o podanie jaka jest wysokość kondygnacji, na której będzie zainstalowany
gamma kamera?
Odpowiedź 245
Wysokość kondygnacji do stropu podwieszanego wynosi 3,00 metry, wymiary pomieszczenia to
szerokość 5,80 m, a długość 7,00 m- szczegółowe dane do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie 246
Czy Zamawiający wskaże jedną osobę odpowiedzialną do kontaktu z Oferentem w zakresie
realizacji zamówienia?
Odpowiedź 246
Osoba do kontaktu- Ireneusz Dębowski – email idebowski@onkologia.bialystok.pl tel. +48
733100162
Pytanie 247
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Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż adaptacja pomieszczeń gamma kamery oraz
przystosowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej (wraz z uwzględnieniem wszystkich
wytycznych instalacyjnych Oferenta) leży w gestii Zamawiającego? W ramach przygotowań
pomieszczeń znajdują się m.in. takie prace jak: przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów
wraz z wymaganymi opiniami rzeczoznawców oraz pozwoleniami administracyjnymi,
przygotowanie pomieszczeń pod względem budowlanym i konstrukcyjnym (nośność stropów),
wykonanie głównej linii zasilającej, wykonanie, uruchomienie i przetestowanie układów
klimatyzacji oraz wentylacji, przygotowanie infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej,
wykonanie instalacji elementów peryferyjnych, modernizacje układów p.poż, itp.
Odpowiedź 247
Zamawiający potwierdza, że adaptacja pomieszczeń gamma kamery wraz z nową instalacją
klimatyzacji oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów leży w gestii Wykonawcy
Pytanie 248
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy przygotowanie projektu osłon radiologicznych
(wraz z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Oferenta) w pomieszczeniu pracowni gamma
kamery leży w gestii Zamawiającego czy Oferenta?
Odpowiedź 248
Projekt osłon radiologicznych leży w gestii Oferenta
Pytanie 249
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku, gdy Zamawiający zapewnia wykonanie prac
adaptacyjnych, jak będzie liczony czas realizacji w sytuacji, gdy na 4 tygodnie (czas niezbędny na
instalację oraz kalibrację aparatu) przed upłynięciem terminu realizacji zadania pomieszczenia
pracowni gamma kamery i cała infrastruktura nie będą spełniały parametrów określonych przez
dostawcę gamma kamery i tym samym nie będą gotowe do dostawy i instalacji aparatu? Prosimy
o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, czas realizacji zostanie oficjalnie
wstrzymany i nie będzie liczony aż do momentu protokolarnego odbioru przez Oferenta w pełni
przygotowanych pomieszczeń pracowni gamma kamery (przygotowanych zgodnie ze wszelkimi
wytycznymi Dostawcy gamma kamery).
Odpowiedź 249
Zamawiający nie zapewnia prac adaptacyjnych, wszelkie prace związane z montażem urządzenia
leżą po stronie Wykonawcy.
Pytanie 250
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji, jeśli w trakcie
instalacji i kalibracji gamma kamery nastąpią jakiekolwiek awarie takich instalacji jak: wentylacja,
klimatyzacja, linia zasilająca, oświetlenie, sieć IT, itp. – czyli tych instalacji które mają bezpośredni
wpływ na prawidłowe działanie gamma kamery, w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą
zapewnione przez Zamawiającego. Czas realizacji zostanie wstrzymany i nie będzie liczony do
momentu usunięcia usterek przez Zamawiającego.
Odpowiedź 250
Nie dotyczy (patrz odpowiedz pkt. 249)
Pytanie 251
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki
magazynowe do przechowywania gamma kamery na wypadek, gdy pomieszczenia pracowni
gamma kamery i/lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe na 4 tygodnie przed upłynięciem
terminu realizacji – w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą zapewnione przez Zamawiającego.
Odpowiedź 251
Nie dotyczy (patrz odpowiedz pkt. 249)
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Pytanie 252
Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego, wymaganego przez Zamawiającego zakresu
adaptacji pomieszczeń w przypadku, gdy adaptacja pomieszczeń będzie leżeć w gestii
Wykonawcy.
Odpowiedź 252
Zakres prac Wykonawca przedstawił w pytaniu 247
Pytanie 253
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis 7.1.9 SIWZ
„wykonanie niezbędnych instalacji dodatkowych koniecznych do prawidłowej pracy Sprzętu”?
Odpowiedź 253
Wszystkie instalacje które wymaga urządzenie do prawidłowej pracy i wykorzystania wszystkich
funkcji dostarczonego urządzenia.
Pytanie 254
Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnego zakresu instalacji dodatkowych wraz ze
specyfikacją ich elementów, których wykonanie Zamawiający oczekuje w punkcie 7.1.9 SIWZ.
Odpowiedź 254
Zgodnie z pkt. 252 i pkt. 253
Pytanie 255
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni podjazd dla dźwigu oraz
parking przy budynku w miejscu wprowadzenia gamma kamery do pomieszczeń Zamawiającego
na czas niezbędny do rozładunku, wprowadzenia i instalacji aparatu.
Odpowiedź 255
Zamawiający udostępni.
CZĘSTOCHOWA:
Pytanie 256
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wyposażenie pracowni gamma kamery w meble, leży
w gestii Zamawiającego?
Odpowiedź 256
Zamawiający potwierdza, że wyposażenie pracowni w meble leży po kwestii Zamawiającego.
Pytanie 257
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowych planów pomieszczeń (wraz ze
wskazanymi szczegółowymi wymiarami pomieszczeń) w których Zamawiający planuje instalację
gamma kamery.
Odpowiedź 257
Zamawiający w załączniku nr 1 przekazuje rzut stanu istniejącego.
Pytanie 258
Zwracamy się z prośbą o informację jaka jest nośność stropów w pomieszczeniu instalacji gamma
kamery?
Odpowiedź 258
Strop podłogowy Ackerman o gr. 30 cm i tynk barytowy 20 mm - nośność stropów wynosi min.
600 kg/m2
Pytanie 259
Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe niezbędne do uruchomienia zdalnego serwisu?
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Odpowiedź 259
Tak Zamawiający udostępni łącze internetowe do uruchomienia zdalnego serwisu
Pytanie 260
Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o
przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z
urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
Odpowiedź 260
Tak, Zamawiający udostępni zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa na ternie W.Sz.S im
NMP w Częstochowie.
Pytanie 261
W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia
sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z
wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum
2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu
IPsec?
Odpowiedź 261
Nie dotyczy
Pytanie 262
Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej
diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym
przez Wykonawcę?
Odpowiedź 262
Nie dotyczy
Pytanie 263
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał demontażu obecnie posiadanej
gamma kamery?
Odpowiedź 263
Zamawiający nie wymaga demontażu obecnie posiadanej gamma kamery
Pytanie 264
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku demontażu gamma kamery Zamawiający
będzie wymagał wywiezienia aparatu oraz jego utylizacji.
Odpowiedź 264
Zamawiający nie będzie wymagał wywiezienia aparatu oraz jego utylizacji
Pytanie 265
Prosimy o informację, w którym miejscu i w jakiej odległości od pracowni gamma kamery
znajduje się rozdzielnia elektryczna z której system będzie zasilany?
Odpowiedź 265
Odległość pracowni od rozdzielni wynosi około 60m.
Pytanie 266
Czy Zamawiający dysponuje mocą elektryczną 90 kVA (ok. 77 kW) w celu zasilenia nowej gamma
kamery?
Odpowiedź 266
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im NMP w Częstochowie dysponuje w szpitalu przy ul. PCK
7 mocą elektryczną 90kVA(ok.77kW) w rozdzielni RNN-2 budynek „B”.
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Pytanie 267
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni gamma
kamery do niezbędnych służb (np. PAA) leży w gestii Zamawiającego.
Odpowiedź 267
Wszelkie niezbędne zgłoszenia niezbędne do uruchomienia Pracowni Gamma Kamery i
udzielania świadczeń leżą po stronie Oferenta. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych
pełnomocnictw w celu złożenia wymaganych wniosków.
Pytanie 268
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia na
uruchomienie pracowni gamma kamery (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania
zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na czas wydania
decyzji administracyjnych.
Odpowiedź 268
Zamawiający będzie wymagał uzyskania zezwolenia na uruchomienie Pracowni Gamma Kamery
w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania.
Pytanie 269
W ramach realizacji zadania Zamawiający oczekuje instalację, uruchomienie, kalibrację gamma
kamery oraz szkolenia. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wykonanie szkoleń jest możliwe
wyłącznie po formalnych odbiorach pomieszczeń przez uprawnione instytucje. Równocześnie
należy zaznaczyć, że termin odbioru pomieszczeń przez instytucje urzędowe jest całkowicie
niezależny od Dostawcy urządzeń. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o
potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach określonego terminu realizacji zadania wyrazi zgodę na
wykonanie wyłącznie szkolenia z bezpiecznej obsługi urządzenia przy deklaracji Wykonawcy, że
szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w terminie i wymiarze uzgodnionym wspólnie z
Zamawiającym.
Odpowiedź 269
Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie szkoleń w uzgodnionym terminie, jednak nie
później niż w terminach wynikających z umowy oraz terminu wskazanego dla Szpitala przez Min
Zdrowia wskazującego na rozpoczęcie udzielania świadczeń na zainstalowanym aparacie.
Pytanie 270
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji na której kondygnacji znajdują się pomieszczenia
planowanej instalacji gamma kamery?
Odpowiedź 270
Pomieszczenia przewidziane do instalacji Gamma Kamery znajdują się na 3 kondygnacji.
Pytanie 271
Zwracamy się z prośbą o podanie jaka jest wysokość kondygnacji, na której będzie zainstalowany
gamma kamera?
Odpowiedź 271
Wysokość pomieszczenia, w którym planowana jest instalacja Gamma Kamery wynosi 3,05 m.
Pytanie 272
Czy Zamawiający wskaże jedną osobę odpowiedzialną do kontaktu z Oferentem w zakresie
realizacji zamówienia?
Odpowiedź 272
W zakresie kontaktu z Zamawiającym wyznacza się dr inż. Karolina Mielczarek

72

Pytanie 273
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż adaptacja pomieszczeń gamma kamery oraz
przystosowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej (wraz z uwzględnieniem wszystkich
wytycznych instalacyjnych Oferenta) leży w gestii Zamawiającego? W ramach przygotowań
pomieszczeń znajdują się m.in. takie prace jak: przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów
wraz z wymaganymi opiniami rzeczoznawców oraz pozwoleniami administracyjnymi,
przygotowanie pomieszczeń pod względem budowlanym i konstrukcyjnym (nośność stropów),
wykonanie głównej linii zasilającej, wykonanie, uruchomienie i przetestowanie układów
klimatyzacji oraz wentylacji, przygotowanie infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej,
wykonanie instalacji elementów peryferyjnych, modernizacje układów p.poż, itp.
Odpowiedź 273
Tak, Zamawiający potwierdza
Pytanie 274
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy przygotowanie projektu osłon radiologicznych
(wraz z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Oferenta) w pomieszczeniu pracowni gamma
kamery leży w gestii Zamawiającego czy Oferenta?
Odpowiedź 274
Zamawiający będzie organizował postępowanie przetargowe na roboty budowlane polegające na
dostosowaniu pomieszczeń w celu uruchomienia Pracowni Gamma Kamery wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która będzie uwzględniała również opracowanie
projektu osłon radiologicznych.
Pytanie 275
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku, gdy Zamawiający zapewnia wykonanie prac
adaptacyjnych, jak będzie liczony czas realizacji w sytuacji, gdy na 4 tygodnie (czas niezbędny na
instalację oraz kalibrację aparatu) przed upłynięciem terminu realizacji zadania pomieszczenia
pracowni gamma kamery i cała infrastruktura nie będą spełniały parametrów określonych przez
dostawcę gamma kamery i tym samym nie będą gotowe do dostawy i instalacji aparatu? Prosimy
o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, czas realizacji zostanie oficjalnie
wstrzymany i nie będzie liczony aż do momentu protokolarnego odbioru przez Oferenta w pełni
przygotowanych pomieszczeń pracowni gamma kamery (przygotowanych zgodnie ze wszelkimi
wytycznymi Dostawcy gamma kamery).
Odpowiedź 275
Zamawiający w trakcie realizacji prac adaptacyjnych uwzględni czas niezbędny na instalację i
kalibrację aparatu.
Pytanie 276
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji, jeśli w trakcie
instalacji i kalibracji gamma kamery nastąpią jakiekolwiek awarie takich instalacji jak: wentylacja,
klimatyzacja, linia zasilająca, oświetlenie, sieć IT, itp. – czyli tych instalacji które mają bezpośredni
wpływ na prawidłowe działanie gamma kamery, w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą
zapewnione przez Zamawiającego. Czas realizacji zostanie wstrzymany i nie będzie liczony do
momentu usunięcia usterek przez Zamawiającego.
Odpowiedź 276
Zamawiający będzie wymagał realizacji w terminie granicznym umowy, Zamawiający związany
jest z umową dotacji, która obliguje go do zachowania terminów.
Pytanie 277
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki
magazynowe do przechowywania gamma kamery na wypadek, gdy pomieszczenia pracowni
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gamma kamery i/lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe na 4 tygodnie przed upłynięciem
terminu realizacji – w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą zapewnione przez Zamawiającego.
Odpowiedź 277
Tak, Zamawiający zapewni odpowiedni warunki magazynowe do przechowywania Gamma
Kamery.
Pytanie 278
Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego, wymaganego przez Zamawiającego zakresu
adaptacji pomieszczeń w przypadku, gdy adaptacja pomieszczeń będzie leżeć w gestii
Wykonawcy.
Odpowiedź 278
Adaptacja pomieszczeń zgodnie z pyt.256 jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający po
uzyskaniu informacji dotyczących parametrów Gamma Kamery dostosuje pomieszczenia według
odrębnego opracowania do potrzeb konkretnego aparatu.
Pytanie 279
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis 7.1.9 SIWZ
„wykonanie niezbędnych instalacji dodatkowych koniecznych do prawidłowej pracy Sprzętu”?
Odpowiedź 279
Wszystkie czynności i prace, które są niezbędne do prawidłowej pracy gamma kamery zgodnie z
przepisami dla Medycyny Nuklearnej.
Pytanie 280
Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnego zakresu instalacji dodatkowych wraz ze
specyfikacją ich elementów, których wykonanie Zamawiający oczekuje w punkcie 7.1.9 SIWZ.
Odpowiedź 280
Wszystkie instalacje dodatkowe, które są niezbędne do prawidłowej pracy gamma kamery zgodnie z
przepisami dla Medycyny Nuklearnej (jeśli dotyczą).

Pytanie 281
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni podjazd dla dźwigu oraz
parking przy budynku w miejscu wprowadzenia gamma kamery do pomieszczeń Zamawiającego
na czas niezbędny do rozładunku, wprowadzenia i instalacji aparatu
Odpowiedź 281
Tak Zamawiający potwierdza.
Pytanie 282
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, który termin ma na myśli Zamawiający w §6 ust. 2 w
Załączniku nr 1d do SIWZ - wzór umowy dla odbiorcy w Częstochowie?
Odpowiedź 282
Zgodnie z zapisem we wzorze umowy. Wszystkie terminy zostały określone w paragrafie §3 ust.1
Zamawiający informuje że odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i ich
treść jest wiążąca. Jednocześnie Zamawiający udostępnia nowy druk oferty, parametry
graniczne i oceniane oraz nowe wzory umów. Aktualne dokumenty należy pobrać ze
strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zzpprzymz.pl
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na faks: 22 883 35 13 lub
adres e-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl
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