
           

 
Warszawa, dnia 08.09.2017 r. 

 

ZZP.ZP.154/17.837.17 
 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie:  
Dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: 
rezonans magnetyczny. Znak sprawy: ZZP-154/17 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby Zamawiającego 
wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z 
powyższym uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie 1  
„Czy zamawiający zaakceptuje dwugłowicową strzykawka automatyczną do podania środka 
kontrastującego, przystosowana do pracy w polu magnetycznym 3T, z mechanicznym 
systemem zasilania, z możliwością pracy zarówno na bateriach jak i z modułem ciągłego 
zasilania sieciowego,  strzykawka wyposażona w funkcję KVO (Keep Vein Open)?” 
 
Odpowiedź 1   
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2  
Dotyczy SIWZ, Rozdział IV, pkt 2.1 
„Prosimy o doprecyzowanie wymogu przeliczenia wartości polisy Wykonawcy, wystawionej              
w innej walucie niż PLN. Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia 
Wykonawcy, zawierającego informację na temat wartości polisy w PLN wg średniego kursu 
ogłoszonego przez NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE?” 

 
Odpowiedź 2   
Zamawiający informuję, iż uzna za wystarczające złożenie oświadczenia wykonawcy pod 
warunkiem wykazania w nim wartości polisy przed i po przeliczeniu oraz aktualnego na dzień 
publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE średniego kursu waluty na którą opiewa polisa. Dodatkowo 
zamawiający informuję, iż polisa wystawiona w innym języku musi być przetłumaczona na 
języki polski. 

 
Pytanie 3 
Dotyczy SIWZ, Rozdział VI, pkt 2.2 
„Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia                          
i zaznaczenia w dokumentach typu katalog firmowy jedynie parametrów technicznych 
określonych Załączniku nr 2 do oferty, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług 
(przykładowo: transport urządzeń, wykonanie prac adaptacyjnych), czy też wymogów 
dotyczących np. dokumentacji, wyposażenia dodatkowego,  gwarancji itd.?” 

 
Odpowiedź 3   
Zamawiający informuję, iż oczekuje potwierdzenia w firmowych materiałach informacyjnych  
(FMI) jedynie parametrów technicznych odnoszących się do przedmiotu zamówienia 
przedstawionych w załącznikach nr 2 i 3 do OFERTY.  
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Pytanie 4 
Dotyczy SIWZ, Rozdział VI, pkt 2.2 
„Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące 
przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w 
wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie 
SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku 
spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów 
technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego 
sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia 
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie 
parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.” 
 
Odpowiedź 4   
Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie 
wyszczególnionych w katalogach firmowych. 

 
Pytanie 5 

Dotyczy Załącznika nr 2 i 3 do oferty – Zestawienie oferowanych parametrów 
techniczno – eksploatacyjnych i warunki graniczne 

„Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w nagłówku Załącznika nr 2 oraz 
Załącznika nr 3 do oferty -  jako przedmiot zamówienia wskazano przyspieszacz liniowy 
wysokoenergetyczny, zamiast rezonansu magnetycznego.” 

 

Odpowiedź 5  
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w nagłówku załącznika nr 2 oraz załącznika 
nr 3 do OFERTY nazwę przedmiotu zamówienia: z przyśpieszacz liniowy wysokoenergetyczny 
na rezonans magnetyczny. 

 
Pytanie 6 

Dotyczy Załącznika nr 2 i 3 do oferty – Zestawienie oferowanych parametrów 
techniczno – eksploatacyjnych i warunki graniczne 

„Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY w punktach 3.1 – 3.5 we fragmencie 
dotyczącym Magnesu, zamierza premiować najlepszą homogeniczność pola magnetycznego 
w kuli o różnych średnicach.  Natomiast w punktach 2.11.1. – 2.11.5. ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO 
OFERTY jedynie wymaga podania Gwarantowanych wartości homogeniczności pola 
magnetycznego w kuli o różnych średnicach, tj. bez postawienia warunków granicznych. 
Odpowiednio wysoka homogeniczność generowanego pola magnetycznego jest 
podstawowym warunkiem wysokojakościowego obrazowania tak istotnego w zastosowaniu 
onkologicznym. Aby uchronić się przed otrzymaniem systemu o parametrach odbiegających 
od wiodących systemów w klasie, a jednocześnie w trosce o otrzymanie najlepszego 
możliwego systemu MR, naszym zdaniem powinno się przedstawić wartości graniczne tak 
podstawowej cechy, jaką jest homogeniczność generowanego pola magnetycznego” Czy w 
związku z powyższym, Zamawiający uzupełni punkty 2.11.1. – 2.11.5. ZAŁĄCZNIKA NR 2 
DO OFERTY o wartości graniczne, przykładowo w sposób następujący: 

L.p. 
Nazwa parametru technicznego i 

cechy funkcjonalnej systemu 

Wartość wymaganego przez 

zamawiającego parametru technicznego 

i potwierdzenie wymagania cechy 

funkcjonalnej systemu 

Wartość oferowanego przez 

wykonawcę parametru 

technicznego i/lub potwierdzenie 

przez wykonawcę cechy 

funkcjonalnej oferowanego 

systemu  

2.11.1. o średnicy 10 cm 
TAK ≤ 0,05 ppm  

(Podać wartość) 
 

2.11.2. o średnicy 20 cm 
TAK ≤ 0,05 ppm 

(Podać wartość) 
 

2.11.3. o średnicy 30 cm 
TAK ≤ 0,15 ppm 

(Podać wartość) 
 

2.11.4. o średnicy 40 cm TAK ≤ 0,5 ppm  
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(Podać wartość) 

2.11.5. o średnicy 50 cm 
TAK ≤ 4 ppm 

(Podać wartość) 
 

 
Odpowiedź 6 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 7 
„Zamawiający w punkcie 5.9. ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO OFERTY wymaga zaoferowania Cewki 
wielokanałowej, elastycznej (płachtowej) umożliwiającej wykonywanie badań barku, 
pozwalającej na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, ASSET, SPEEDER – 
zgodnie z nomenklaturą producenta). Następnie w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY w 
punkcie 7 we fragmencie dotyczącym premiowania właściwości cewek zamierza premiować 
największą liczbę elementów obrazujących takiej cewki. Prosimy o potwierdzenie, że 
zamawiający wymaga zaoferowania  (i później premiuje właściwości) fizycznie jednej cewki, 
a nie np. pary cewek 4 kanałowych, połączonych i obrazujących jednocześnie.” 

Odpowiedź 7 
Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania  (i później premiuje właściwości) fizycznie 
jednej cewki, a nie np. pary cewek 4 kanałowych, połączonych i obrazujących jednocześnie. 

 
Pytanie 8 
Wnosimy o korekcję oczywistej omyłki edycyjnej w ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO OFERTY: 
w punkcie 5.10. : „(9achtowa)” na „(płachtowa)” 
w punkcie 5.12. : „(10achtowa)” na „(płachtowa)” 

 
Odpowiedź 8 
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 5.10.: z „(9achtowa)” na 
„(płachtowa)” oraz w punkcie 5.12.: z „(10achtowa)” na „(płachtowa)” 

 
Pytanie 9 
„Zamawiający w punkcie 6.1.2. ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO OFERTY wymaga zaoferowania 
dodatkowego, odłączanego stołu pacjenta lub blatu z dedykowanym wózkiem o regulowanej 
wysokości pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR 
oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. W ZAŁĄCZNIKU tym nie ma wymagania 
dotyczącego podstawowego stołu pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, że oferent powinien 
zaoferować takie same dwa rozwiązania: albo dwa odłączane stoły pacjenta albo dwa 
odłączane blaty wraz z dwoma dedykowanymi  wózkami o regulowanej wysokości.” 

 
Odpowiedź 9 
Zamawiający potwierdza, że wykonawca powinien zaoferować takie same dwa rozwiązania: 
albo dwa odłączane stoły pacjenta albo dwa odłączane blaty wraz z dwoma dedykowanymi 
wózkami o regulowanej wysokości. 

 
Pytanie 10 
„Odłączany stół pacjenta jest rozwiązaniem znacznie bardziej praktycznym oraz znacznie 
bardziej zaawansowanym technologicznie niż rozwiązanie oparte o odłączany blat stołu z 
wózkiem o regulowanej wysokości. Można zatem przypuszczać, że odłączany stół pacjenta 
jest również rozwiązaniem droższym.  Naszym zdaniem należałoby zatem odpowiednio wyżej 
premiować zaoferowanie odłączanego stołu pacjenta niż zaoferowanie odłączanego blatu stołu 
z dedykowanym wózkiem. Czy w związku z tym Zamawiający wprowadzi w ZAŁĄCZNIKU NR 
3 DO OFERTY we fragmencie dotyczącym stołu pacjenta punkt premiujący zaoferowanie 
odłączanego stołu pacjenta?” 

 
Odpowiedź 10 
Zamawiający w załączniku nr 3 do OFERTY wprowadził dodatkową punktację za odłączany 
stół (1pkt). 
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Pytanie 11 
„Zamawiający w punkcie 9.2. ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO OFERTY wymaga aby Maksymalna 
wartość FoV w osi podłużnej (z) statycznie, dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji 
skanowania wynosiła co najmniej 50 cm. Następnie w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY w 
punkcie 2 we fragmencie dotyczącym premiowania parametrów akwizycji danych, zamierza 
premiować największy FoV w osi podłużnej (z) statycznie przyznaniem jedynie 2 punktów. 
Mając na uwadze szczególną istotność właśnie tego parametru dla badań onkologicznych MR 
(w obrazowaniu MR dla potrzeb onkologii bardzo ważne jest jak największe pole widzenia, 
szczególnie w osi podłużnej (z)) a jednocześnie na szczególną technologiczną trudność 
uzyskania odpowiednio dużego FoV właśnie w tej osi, uważamy, że należałoby przyznać 
znacznie większą liczbę punków. Czy Zamawiający, mając na uwadze szczególną istotność 
maksymalnego FoV w osi podłużnej (z) statycznie w obrazowaniu onkologicznym, zwiększy 
liczbę punktów w punkcie 9.2 np. z obecnych 2 do 4?” 

 
Odpowiedź 11 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 12 

„Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY w punkcie 1 we fragmencie dotyczącym 

premiowania właściwości cewek zamierza premiować: Konstrukcję cewek RF, w których 
analogowe obwody blokujące zastąpiono inteligentnymi mikroprzełącznikami elektryczno-
mechanicznymi lub elektronicznymi przetwarzającymi w cewce sygnał na cyfrowy następnie 
przesyłany z cewki do systemu za pomocą łącza światłowodowego. Zgodnie z naszą wiedzą 
mikroprzełączniki (niezaleganie od tego czy elektryczno-mechaniczne lub elektroniczne) nie są 
elementami przetwarzającymi sygnał na cyfrowy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
zamierza w tym punkcie premiować Konstrukcję cewek w których zastosowano 
najnowocześniejsze mikroprzełączniki elektroniczne umożliwiające na tyle szybkie 
przełączanie, aby umożliwić obrazowanie z zerowym czasem echa (TE=0)” 

 
Odpowiedź 12 
Zamawiający potwierdza, że zamierza premiować konstrukcję cewek w których zastosowano 
najnowocześniejsze mikroprzełączniki elektroniczne umożliwiające na tyle szybkie 
przełączanie, aby umożliwić obrazowanie z zerowym czasem echa (TE=0)” 
 

Pytanie 13 
„Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY punkcie 2 we fragmencie dotyczącym stołu 
pacjenta premiuje jego ciężar (poniżej 230 kg). Prosimy o potwierdzenie, że premiowana w 
tym punkcie cecha dotyczy wyłącznie odłączanego stołu pacjenta a nie alternatywnego 
rozwiązania odłączanego blatu pacjenta z dedykowanym wózkiem (sprawą oczywistą jest, że 
odłączany cały stół jest innym funkcjonalnie rozwiązaniem niż odłączany blat i nie można 
porównywać ciężaru tych elementów).” 
 

Odpowiedź 13 
Zamawiający potwierdza że premiowana w tym punkcie cecha dotyczy wyłącznie odłączanego 
stołu pacjenta a nie alternatywnego rozwiązania odłączanego blatu pacjenta z dedykowanym 
wózkiem. 

 
Pytanie 14 
Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY punkcie 3 we fragmencie dotyczącym 
badań neurologicznych premiuje Bezgłośny Skan – funkcjonalność, która ma być inna niż 
zaoferowany i wymieniony w punkcie 2.8 (załącznik 2) System redukcji hałasu. Jednakże 
punkt 2.8 Załącznika nr 2 odnosi się do Aktywnego ekranowania a nie do Systemu redukcji 
hałasu. Wnosimy o poprawę oczywistej omyłki edycyjnej w tym punkcie i odwołanie się do 
punktu 2.9 Załącznika nr 2. 
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Odpowiedź 14 
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w punkcie 3.: z „2.8 (załącznik 2)” na „2.9 
(załącznik 2)” 
 

Pytanie 15 
„Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY punkcie 3 we fragmencie dotyczącym 
parametrów akwizycji danych ocenia minimalną grubość warstwy w badaniu 2D. Warunkiem 
granicznym jest 0.5mm.  Jest to parametr czysto teoretyczny, gdyż w praktyce nie wykonuje 
się badań z grubością warstwy poniżej 1mm i punktowanie wartości np. 0.2 mm nie ma 
klinicznie sensu. Wnosimy o zaniechanie punktacji dla tego parametru.” 

 
Odpowiedź 15 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 16 
„Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY punkcie 4 we fragmencie dotyczącym 
parametrów akwizycji danych ocenia minimalną grubość warstwy w badaniu 3D. Warunkiem 
granicznym jest 0.1mm.  Jest to parametr czysto teoretyczny, gdyż w praktyce nie wykonuje 
się badań z grubością warstwy poniżej 0.5mm i punktowanie wartości np. 0.05 mm nie ma 
klinicznie sensu. Wnosimy o zaniechanie punktacji dla tego parametru.” 

Odpowiedź 16 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 17 
„Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY w punkcie 6 we fragmencie dotyczącym 
premiowania parametrów sekwencji przyznaje punkty za posiadanie możliwości badanie z 
czasem TE=0. Wykonywanie badania przy użyciu TE=0 to bardzo innowacyjna metoda 
pozwalająca obrazować kości i płuca – czyli obszary do tej pory słabo widoczne w badaniu 
MR. Przyznawanie tylko 2 pkt jest naszym zdaniem nieadekwatne do potencjału tej metody.   
Wnosimy o zmianę punktacji tego parametru z 2 pkt na 5 pkt” 

 
Odpowiedź 17 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 18 
„Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO OFERTY w punkcie 6 we fragmencie dotyczącym 
konsoli operatorskiej przyznaje punkty za liczbę obrazów archiwizowanych na HD w matrycy 
256x256. Jest to ważny parametr, zwłaszcza dla szpitala onkologicznego, gdzie liczba 
obrazów w każdym badaniu jest znacząco większa niż przeciętnie. Dlatego przyznawanie tylko 
1 pkt dla wartości największej nie jest naszym zdaniem odpowiednie. Wnosimy o zmianę 
punktacji tego parametru z 1 pkt na 3 pkt” 

 
Odpowiedź 18 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 
Pytanie 19 

Dotyczy Załącznika nr 2 do oferty, punkt 14.14 
„Czy Zamawiający potwierdza, że zgłoszenie awarii jest równoznaczne z udzieleniem 
Wykonawcy nieograniczonego dostępu do przedmiotu zamówienia, a ewentualny czas 
niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania czynności serwisowych zostanie wyłączony z 
gwarantowanego czasu naprawy oraz przedłużenia terminu obowiązywania gwarancji?” 

 
Odpowiedź 19 
Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 20 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór umowy 
„Par. 4.10 oraz Załącznik nr 2 do oferty, pkt 14.13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby 
wymagany czas naprawy bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy  
wynosił 4 dni robocze (rozumiane jako poniedziałek – piątek) oraz  10 dni roboczych                         
w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?” 

 
Odpowiedź 20 
Zamawiający nadaje par. 4 ust. 10 następujące brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązuje się do naprawy aparatury w terminie 40 godzin od czasu zgłoszenia 
niesprawności aparatury, z wyjątkiem niedziel i świąt, a w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 10 dni roboczych od daty 
zgłoszenia”. 

 
Pytanie 21 
„Par. 4.11 oraz Załącznik nr 2 do oferty, pkt 14.14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
brzmienia punktu 4.11 wzoru umowy na następujący: Czas usuwania usterek, wad oraz 
ewentualnej naprawy, przy całkowitej niesprawności aparatu, wyłączony będzie z okresu 
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania 
usuwania usterek, wad oraz naprawy, przy całkowitej niesprawności aparatu. Każde 
rozpoczęte 24h godziny przestoju aparatu jest liczone, jako jeden dzień kalendarzowy 
przedłużenia gwarancji aparatu i usługi prac adaptacyjno budowlanych.” 

 
Odpowiedź 21 
Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację par. 4 ust. 11 „Okres gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas niesprawności aparatury z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego, która wystąpi w okresie gwarancji i która uniemożliwia używanie aparatury do 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Każde rozpoczęte 24 godziny niesprawności aparatury 
przedłuży gwarancję o jeden dzień.” 

 
Pytanie 22 
„Par. 4.14  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wystawienia 
dokumentu potwierdzającego dopuszczenie aparatury do eksploatacji po wykonaniu każdej 
naprawy? W naszej ocenie kwestię tę w sposób wystarczający reguluje zapis par. 4.15, w 
którym mowa o konieczności każdorazowego dokonania wpisu do paszportu technicznego 
oraz wystawienie karty pracy, jako potwierdzenie wykonania naprawy.” 

 
Odpowiedź 22 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie par. 4 ust. 14. Dopuszczenie aparatury do 
eksploatacji klinicznej przez Wykonawcę ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa 
pacjentom. 

 
Pytanie 23 
„Par. 7.3 / 8.4. – Zamawiający w umowie przewidział możliwość odstąpienia od umowy z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z 
terminu dostawy sprzętu określonego w § 1 ust. 4 pkt. 1). W związku z tym, kara umowna 
przewidziana z tytułu takiego odstąpienia powinna odwoływać się do wartości sprzętu, a nie do 
wartości całej umowy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że na rynku wyrobów medycznych, 
przyjęło się że standardowa wysokość kary umownej z tytułu odstąpienia oscyluje wokół 10 %. 
W związku z tym prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację par. 7 ust. 3 umowy oraz 
usunięcie par. 8 ust. 4 umowy: 7.3 - W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% wartości sprzętu, określonej w § 2 ust. 1 pkt 1, niezależnie od kar 
umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2.” 
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Odpowiedź 23 
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej określonej w par. 7.3 do 
wysokości 15 % oraz nie wyraża zgody na naliczanie kary umownej tylko od wartości 
aparatury. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie par. 8 ust. 4. Zamawiający w par. 7 ust. 1 
dodaje pkt 5 w brzmieniu: „ 5. nie dokonania naprawy aparatury w terminie określonym w par. 
4 ust. 10 oraz w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, „ oraz pkt 6 w 
brzmieniu: „6. Łącznej niesprawności aparatury w okresie gwarancji dłuższej niż 30 dni.”. 
 
Pytanie 24 
„Par. 8.1. - Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku 
zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie 
za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, 
działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie 
słowo "opóźnienie" zastąpić słowem "zwłoka". Ponadto, ze względu na złożony charakter 
zamówienia, prosimy o zmianę zapisu poprzez wprowadzenie odniesienia między wartością 
danego zakresu umowy od której naliczana jest kara, a zdarzeniem, które uzasadnia takie 
naliczenie. Inne rozumienie, skutkowałoby naliczeniem bardzo wysokiej kary od wartości całej 
umowy, nawet w przypadku najmniejszego opóźnienia w przeprowadzeniu np. szkolenia i tym 
samym prowadziłoby do naruszenia równowagi stron i nałożenia na Wykonawcę 
niewspółmiernie wysokich kar umownych. W związku z tym prosimy o następującą 
modyfikację: 8.1. - W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem 
któregokolwiek z zakresów umowy w terminach określonych w § 1 ust. 4 pkt 1-3, 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,2% wartości 
danego zakresu umowy za każdy dzień zwłoki.” 
 
Odpowiedź 24 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa „ opóźnienie” słowem „ zwłoka” oraz 
naliczanie kar umownych od wartości zakresu prac określonego w par. 1 ust. 4. Z uwagi na 
rodzaj działalności leczniczej Zamawiającego w uzasadnionym interesie Zamawiającego i jego 
pacjentów leży, aby Wykonawca udowodnił brak winy w nienależytym wykonaniu lub 
niewykonaniu umowy.  Niewykonanie któregokolwiek z zakresów określonych w par. 1 ust. 4 
umowy skutkować będzie nienależytym wykonaniem umowy i uniemożliwi Zamawiającemu 
osiągnięcia celu, dla którego umowa jest zawierana, gdyż Zamawiający jest zainteresowany 
wyłącznie kompleksowym wykonaniem mowy. 
 
Pytanie 25 
„Par. 8.2. - Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku 
zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie 
za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, 
działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie 
słowo "opóźnienie" zastąpić słowem "zwłoka". „ 
 
Odpowiedź 25 
Zgodnie z par. 9 Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie umowy w przypadku 
wystąpienia okoliczności „siły wyższej”. 
 
Pytanie 26 

„Prosimy o informację czy obecnie budynek ma podział na strefy p.poż.?” 

 
Odpowiedź 26 

Zamawiający informuje, że budynek nie ma podziału na strefy ppoż. 

 
Pytanie 27 
„W przypadku gdyby budynek nie posiadał stref p.poż., a w trakcie projektowania zajdzie 
konieczność wydzielenia głównych ciągów komunikacyjnych to czy Wykonawca projektowany 
zakres wykraczający poza przedmiot inwestycji ma uwzględnić w wycenie i zrealizować?” 

 
Odpowiedź 27 

Tak, zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 28 
„Czy Zamawiający oczekuje wykonania instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń pracowni 
rezonansu magnetycznego?” 

 
Odpowiedź 28 

Zamawiający nie oczekuje wykonania SKD. 

 
Pytanie 29 
„Czy do centrali wentylacyjnej ma być doprowadzone ciepło technologiczne z węzła? Jeśli tak 
to czy w układzie woda/woda czy woda/glikol? Czy Zamawiający potwierdza możliwość 
wpięcia do istniejącego węzła ciepła dla instalacji ciepła technologicznego? Jaka jest odległość 
istniejącego węzła ciepła od pracowni?” 
 
Odpowiedź 29 
Do centrali wentylacyjnej może być doprowadzone ciepło technologiczne z węzła cieplnego w 
budynku przychodni w układzie woda/woda. Zamawiający potwierdza możliwość wpięcia do 
istniejącego węzła ciepła dla instalacji ciepła technologicznego z zastrzeżeniem jednak, że nie 
została sprecyzowana w pytaniu wartość zapotrzebowania na ciepło technologiczne. 
Niemożliwe zatem jest oszacowanie przez Zamawiającego czy węzeł ciepła będzie w stanie 
dostarczyć wymaganą ilość energii cieplnej bez zwiększania mocy zamówionej w zakładzie 
ciepłowniczym i bez przeróbki instalacji w węźle cieplnym. Odległość istniejącego węzła ciepła 
od pracowni wynosi około 100 m. 

 
Pytanie 30 

„Czy Zamawiający może potwierdzić jakim zapasem mocy ciepła węzła dysponuje?” 

 
Odpowiedź 30 
Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie może potwierdzić jakim zapasem mocy dysponuje . 
 
Pytanie 31 

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nagrzewnic elektrycznych w centrali 

wentylacyjnej?” 

 
Odpowiedź 31 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 
Pytanie 32 

„Czy Zamawiający dysponuje zapasem mocy elektrycznej w ilości ok. 180 kVA.” 

 
Odpowiedź 32 
Zamawiający dysponuje zapasem mocy 180kVA. 

 
Pytanie 33 
„Prosimy o podanie informacji w jakiej odległości od pracowni rezonansu magnetycznego 
znajduje się rozdzielnia elektryczna, która zasilałaby pracownię.” 

 
Odpowiedź 33 

Odległość rozdzielni od MR to około 120 metrów. 

 
Pytanie 34 

„Czy istnieje możliwość wpięcia nowych czujek ppoż. do istniejącej centrali ppoż.?” 
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Odpowiedź 34 
Tak, istnieje możliwość wpięcia się do istniejącej centrali ppoż. po uprzedniej wymianie 
instalacji starego typu oraz wykonaniu wizualizacji graficznej alarmów nowych elementów 
ppoż. w istniejącym BMS (Indusoft). 
 
Pytanie 35 
„Prosimy Zamawiającego o informację jaka jest odległość centralki ppoż. od adaptowanych 
pomieszczeń?” 

 
Odpowiedź 35 

160 metrów. 

 

Pytanie 36 
W związku z tym, że przewidywany zakres prac budowlanych będzie wymagał uzyskania 
pozwolenia na roboty budowlane (a ustawowy termin uzyskania takiego pozwolenia to 65 dni) 
zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu realizacji o czas niezbędny do 
uzyskania pozwolenia (czas biegnący od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia do 
uzyskania prawomocnej decyzji). 

 
Odpowiedź 36 
Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji maksymalnie o 2 tygodnie. 

 
Pytanie 37 
„Czy w związku z koniecznością wykonania otworu transportowego w pomieszczeniu MR dla 
wyprowadzenia starego rezonansu magnetycznego Zamawiający przewiduje do wykonania, 
oprócz wykonania naprawy tego otworu, inne prace remontowo-budowlane? Jeśli tak, to 
prosimy o szczegółową specyfikację.” 

 
Odpowiedź 37 
Odtworzenie stanu pierwotnego pomieszczenia bunkra sprzed usunięcia MR z dodatkowym 
odnowieniem powłok malarskich wewnątrz bunkra, sterowni, pomieszczenia socjalnego i 
pokoju opisowego, z wykonaniem poprawnej izolacji przeciw-wodnej i przeciwwilgociowej oraz 
odtworzeniem/naprawą instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 
Pytanie 38 
„Prosimy o udostępnienie planów pomieszczeń, w których ma zostać wykonana pracownia 
rezonansu magnetycznego (rzut oraz przekroje pomieszczeń).” 

 
Odpowiedź 38 
Plany pomieszczeń w formie papierowej są do wglądu w Dziale Technicznym, CO-I, ul. 
Roentgena 5 w Warszawie. 

 
Pytanie 39 
„Zamawiający w specyfikacji pisze: „Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dostawa 
i montaż mebli i wyposażenia ruchomego wszystkich pomieszczeń pracowni MR, objętych 
przedmiotem zamówienia”. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie dokładnej specyfikacji 
tych elementów.” 

 
Odpowiedź 39 
Na tym etapie realizacji inwestycji Zamawiający nie może przedstawić pełnej i dokładnej 
specyfikacji mebli i wyposażenia ruchomego, a jedynie oczekiwaną specyfikację ilościową, 
która w trakcie trwania robót wykończeniowych może ulec korekcie. Oczekiwana specyfikacja 
ilościowa mebli i wyposażenia ruchomego jest zawarta w załączniku nr 3 do Umowy. Dostawa 
i montaż wszystkich mebli i wyposażenia ruchomego odbywa się na etapie robot 
wykończeniowych biorąc pomiary z natury. Powinien to uwzględniać projekt. Funkcja użytkowa 
mebli i ich standard powinna być określona w projekcie technologicznym lub wnętrz przy 
udziale użytkownika. 

 
Pytanie 40 
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„Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe niezbędne do uruchomienia zdalnego 
serwisu?” 

 
Odpowiedź 40 
Tak, pod warunkiem, że dostawca udostępni router VPN skonfigurowany tak, aby działał za 
routerem brzegowym Zamawiającego. 

 
Pytanie 41 
„Czy Zamawiający dysponuje łączem internetowym (o przepustowości min. 2Mbit/sec)  w celu 
umożliwienia zdalnej diagnostyki?” 

 
Odpowiedź 41 
Tak, zamawiający dysponuje łączem synchronicznym o przepustowości powyżej 2Mbit/sec. 

 
Pytanie 42 
„Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostawca sprzętu diagnostycznego zastosował 
szyfrowane łącze serwisowe typu IPSec VPN?” 

 
Odpowiedź 42 
Tak, Sposób konfiguracji będzie zależał od urządzenia VPN dostarczonego przez dostawcę. 

 
Pytanie 43 
„Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje magazynem, w którym mógłby być 
składowany rezonans magnetyczny w stanie schłodzonym (aparat musi być podłączony do 
układu wody lodowej bądź do wody wodociągowej o odpowiednich parametrach temperatury i 
przepływu)?” 
 

Odpowiedź 43 
NIE, Zamawiający nie dysponuje takim magazynem. 

 

Pytanie 44 
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczną, dwutłokową strzykawkę kontrastu, 

charakteryzującą się takimi cechami jak: 

 

1. 
Głowica wstrzykiwacza dostosowana do podawania środka 

cieniującego i soli fizjologicznej 
Tak 

2. Niezbędne okablowanie Tak 

3. Statyw jezdny Tak 

4. 
Możliwość napełnienia wkładów ręcznie bez konieczności użycia 

aparatu, (np. w pomieszczeniu przygotowawczym) 
Tak 

5. 
Regulowana prędkość przepływu w zakresie (strona środek cieniujący) 

wkłady 10/15/20/30 ml 
Minimum 0,1 do 8,0 ml /sek. 

6. 
Regulowana prędkość przepływu w zakresie (strona środek cieniujący) 

wkłady 60 ml Minimum 0,1 do 10,0 ml/sek. 

7. 
Regulowana prędkość przepływu w zakresie (strona soli fizjologicznej) 

60 ml Minimum 0,1 do 8,0 ml sek. 

8. 
Regulowana prędkość przepływu w zakresie (strona soli fizjologicznej) 

strzykawka - 50ml. 125ml Minimum 0,1 do 8,0 ml sek. 

9. 
Programowany limit ciśnienia (strona środka kontrastowego) wkłady - 

60 ml 
20-150 PSI 

10. 
Programowany limit ciśnienia (strona środka kontrastowego) wkłady - 

10/15/20/30 ml 
20 - 200 PSI 

11. 
Programowany limit ciśnienia (strona soli fizjologicznej) przy wkładzie 

60 ml 
20-150 PSI 

12. 
Programowany limit ciśnienia (strona soli fizjologicznej) przy wkładzie 

50 ml i 125 ml 
20 - 200 PSI 

13. Opóźnienie skanowania  

14. 4 fazy Tak 

15. 
Wyniki wstrzyknięcia - ilość przechowywanych ostatnich protokołów 

wstrzyknięć 
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16. Pamięć protokołów  

17. 
Możliwość wykorzystania wkładów jednorazowych o pojemności 60 

ml oraz wstępnie napełnionych środkiem cieniującym 10/15/20/30 ml 
Tak 

18. Kolorowy ekran dotykowy Tak 

19. 
Zasilanie z sieci bez dodatkowego źródła akumulatorowego (bez. 

baterii) 
Tak 

20. 
Tryb kroplowy - w celu utrzymania drożności drogi płynów podczas 

konfiguracji ustawień dotyczących pacjenta i pomiędzy wstrzyknięciami 
kontrastu 

Tak 

21. Praca w polu magnetycznym o natężeniu do 3T Tak 

22. 
Test drożności - Patency Check - podanie niewielkiej objętości 
roztworu soli - celem sprawdzenia integralności linii dożylnej 

Tak 

23. 

Drip Modc - tryb kroplowy - kilka wstrzyknięć małej objętości 
roztworu soli w celu utrzymania drożności drogi płynów podczas 

konfiguracji ustawień dotyczących pacjenta i pomiędzy wstrzyknięciami 
kontrastu 

Tak 

 

Odpowiedź 44 
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie 45 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – wzór umowy 

Par. 3  ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 3 ust. 2 wzoru 
umowy na następujący: 
Płatność ceny wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 1.), zostanie dokonana po podpisaniu protokołu 
dostawy i odbioru aparatury, na podstawie dostarczonej faktury VAT obejmującej cenę aparatu 
oraz przedłużonej gwarancji wskazane odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1.) oraz w § 2 ust. 1 pkt 
4.), przelewem , w terminie do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 5 113 260,00 PLN oraz w 
wysokości ………. PLN – w terminie 60 dni od daty złożenia faktury, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. 

 
Pytanie 46 
Par. 3 ust. 3  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia Par. 3 ust. 3  wzoru 
umowy na następujący:  
Płatność ceny za dostawę, instalację, uruchomienie aparatury, szkolenia oraz prace 
adaptacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2.) oraz  § 2 ust. 1 pkt 3.), zostanie dokonana po 
podpisaniu - bez uwag - protokołu uruchomienia i końcowego odbioru, o którym mowa w § 1 
ust. 8, (zał. nr 7 i 9) przelewem w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT 
dokumentującej te świadczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.. 
 

Pytanie 47 
Par. 3 ust. 4  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia Par. 3 ust. 3  wzoru 
umowy na następujący:  
Płatność ceny wymienionej w  § 2 ust. 1 pkt. 4.), wskazana na fakturze VAT o której mowa 
w  § 3 ust. 2 powyżej, będzie dokonywana w wysokości  ………. PLN w terminie do 25. dnia 
każdego kolejnego miesiąca  przez okres 24 miesięcy począwszy od 25. miesiąca, licząc od 
miesiąca w którym nastąpi podpisanie protokołu dostawy i odbioru aparatury, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 
 

Odpowiedź 45, 46, 47 
Zamawiający dokonuje zmiany par. 3 i nadaje  mu następujące brzmienie: 

„§ 3 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający oświadcza, że finansowanie przedmiotu umowy nastąpi ze środków 
finansowych przeznaczonych na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowy 
program zwalczania chorób nowotworowych” zadanie pn.: „Doposażenie zakładów 
radioterapii" , finansowanego przez Ministra Zdrowia zgodnie z uchwałą nr 2018 Rady 
Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na 
lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (M.P. 
poz.1165, z późn. zm.) oraz ze środków własnych – w części przewyższającej środki 
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przekazane Zamawiającemu w ramach ww. programu. Zamawiający oświadcza ponadto, 
że jest dysponentem środków finansowych przekazanych przez Ministra Zdrowia na 
realizację programu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1. i jest uprawniony do ich 
jednorazowego uruchomienia tylko i wyłącznie w celu zapłaty za zakup przedmiotu 
umowy.  

2. Płatność ceny wymienionej w § 2 ust. 1 pkt. 1.), zostanie dokonana po podpisaniu 
protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru aparatury, na podstawie dostarczonej 
faktury VAT, obejmującej wyłącznie cenę zakupu aparatury, przelewem, w terminie do 29 
grudnia 2017 r. w wysokości 5 113 260,00 PLN oraz w pozostałej wysokości będzie 
dokonywana w 48 równych ratach w wysokości........PLN w terminie do 25 dnia każdego 
kolejnego miesiąca przez okres obowiązywania gwarancji, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. 

3. Płatność za dostawę, instalację, uruchomienie aparatury, szkolenia oraz prace adaptacyjne 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 zostanie dokonana po podpisaniu - bez uwag - 
protokołu uruchomienia i końcowego odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 7, (zał. nr 7 i 9) 
przelewem w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT obejmującej wykonany 
zakres prac , na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

4. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może zażądać zapłaty odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia.”. 
 
Pytanie 48 

Homogeniczność pola dla kuli - wartość gwarantowana w ppm. mierzona metodą vrms, 
tj. Wymagane minimum 24 płaszczyzn pomiarowych punkt 2.11.5. 

Firma ……………. nie podaje gwarantowanej homogeniczności pola w kuli o średnicy 50 cm. 
Prosimy o dopuszczenie podania gwarantowanej homogeniczności pola dla bryły 50x50x45 
cm. 
 

Odpowiedź 48 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 49 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu o zakresie badania 200 cm? Co istotne w 
specyfikacji nie ma wymogu zaoferowania konfiguracji aparatu i cewek wykorzystujących 
podany zakres, więc w tym wypadku jest to jedynie martwy parametr techniczny. Sugerujemy 
dodanie wymaganego zakresu badania (200 cm) oraz adekwatnej konfiguracji cewek 
(minimum 100 kanałów odbiorczych) do badania całego ciała i badania dyfuzyjnego całego 
ciała 
 

Odpowiedź 49 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 50 
Gantry, punkt 6.2.5 

Jest to parametr specyficzny tylko dla jednego producenta i eliminuje pozostałych z możliwości 
uczestnictwa w postępowaniu. Co więcej, jest to parametr bez wpływu na funkcjonalność 
systemu. Czy Zamawiający wykreśli ten punkt ze specyfikacji? 
 

Odpowiedź 50 
Punkt 6.2.5. został zmieniony. Wprowadzono punktację za: 
„Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) 
za pomocą rozwiązania innego niż pozycjonowanie przy użyciu lasera lub innego znacznika 
świetlnego” 
 

Pytanie 51 

Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI), punkt 7.3.2 
Czy Zamawiający zmieni warunek graniczny na minimum 128 kierunków? 
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Odpowiedź 51 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 52 

Parametry sekwencji, punkt 9.7.4 
Czy Zamawiający zmieni wymóg na: maksymalnie 0,34 ms? Taka zmiana nie wpłynie 
funkcjonalność systemu. Wnosimy o adekwatną zmianę w parametrach ocenianych w punkcie 
4 parametrów sekwencji 
 

Odpowiedź 52 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 53 

Parametry sekwencji, punkt 9.7.6 
Czy Zamawiający zmieni wymóg na: maksymalnie 0,65 ms? Taka zmiana nie wpłynie 
funkcjonalność systemu. Wnosimy o adekwatną zmianę w parametrach ocenianych w punkcie 
5 parametrów sekwencji 
 

Odpowiedź 53 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 54 
Konsola operatora, punkt 10.3 

Czy Zamawiający wykreśli ze specyfikacji archiwizację obrazów na płytach CD? 
 

Odpowiedź 54 
Punkt 10.3 został zmieniony: „Archiwizacja obrazów na CD-R lub/i DVD z dogrywaniem 
przeglądarki plików DICOM  umożliwiającej odtwarzanie obrazów na monitorze komputera” 
 

 

Pytanie 55 
Wymagania dodatkowe, punkt 13.1 

Czy Zamawiający zmieni treść punktu 13.1 na: „Uzupełnienie przy dostawie helu w magnesie 
do 95% maksymalnego poziomu określonego przez producenta, z zachowaniem 10 letniego 
okresu pracy systemu bez uzupełniania helu". 
 

Odpowiedź 55 
Punkt 13.1 został zmieniony: „Uzupełnienie przy dostawie helu w magnesie do 95% 
maksymalnego poziomu określonego przez producenta, z zachowaniem 10-letniego okresu 
pracy systemu bez uzupełniania helu” 
 

Pytanie 56 
Wymagania dodatkowe, punkt 13.4 

Czy Zamawiający wykreśli konieczność dostarczenia instrukcji dla aparatu do wytwarzania 
kontrastów hiperpolaryzacyjnych? 
 

Odpowiedź 56 
Punkt 13.4 został zmieniony: „Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim do aparatu MRI 
oraz w języku polskim do pozostałych elementów systemu - dostarczone wraz z systemem.” 
 

Pytanie 57 

Magnes, punkt 2.4 

Czy Zamawiający zmieni wymóg na zerowe zużycie helu w punkcie 2.4 0 l/godz, alternatywnie 
czy wprowadzi punktację za zaoferowanie systemu z rzeczywistym zero-boil-off (w 
standardowych warunkach pracy)? 

 
Odpowiedź 57 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 58 

Magnes, punkt 2.7 
Czy Zamawiający podda ocenie parametr „Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem 
kriogenicznym"? Proponujemy punktację: najniższa masa - 5 pkt najwyższa masa - 0 pkt, 
pozostałe proporcjonalnie 
 
Odpowiedź 58 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 59 

System RF, punkt 4.2 

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie systemu w pełni cyfrowego, z przetwornikami 
cewek RF umieszczonymi bezpośrednio w cewkach, gdzie nie jest definiowana ilość kanałów 
cyfrowych, ze względu na brak zbiorczego (dla wszystkich cewek) przetwornika analogowo-
cyfrowego o określonej liczbie kanałów. System cyfrowy posiada szynę cyfrową umożliwiającą 
podpięcie ponad 500 elementów aktywnych cewek i ich jednoczasowe wykorzystanie. Prosimy 
o dodanie w punkcie 4.2: „lub system w pełni cyfrowy, z nieograniczoną liczbą kanałów, 
technologia dStream lub równoważna". 
 

Odpowiedź 59 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 60 

Cewki, punkty od 5.3 do 5,14 
Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji kiedy Zamawiający wymaga zrealizowania opisanej dla 
danego punktu funkcjonalności przy użyciu pojedynczej cewki, a nie zestawu cewek, rozumie 
przez to cewkę w pojęciu użytkowo-funkcjonalnym. To znaczy, że do systemu rezonansu 
magnetycznego podłączany jest tylko jeden element i nie są wykorzystane w tym momencie 
inne elementy, które mogą być odłączone od systemu. 
Jako przykład można podać cewkę do badania tułowia, która w nowoczesnych systemach MR, 
składa się z odłączalnej od systemu górnej części układanej na pacjencie, oraz elementu 
leżącego pod pacjentem, na stale wbudowanego w stół rezonansu. Niemniej takie rozwiązanie 
nie jest traktowane jako zestaw cewek, ale pojedyncza cewka do badania tułowia. Ponadto 
Zamawiający zamiennie stosuje w odniesieniu do cewek dwa parametry: ilość kanałów i ilość 
elementów obrazujących. W systemie cyfrowym Ingenia ilość kanałów jest równoważna z 
ilością elementów obrazujących, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza podanie w 
opisie cewek zamiennie ilości kanałów lub ilości elementów? 
 

Odpowiedź 60 
Tak, zamawiający dopuszcza podanie w opisie cewek zamiennie ilości kanałów lub ilości 
elementów. 
 
Pytanie 61 

Cewki, punkt 5.3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewki do głowy o 15 elementach/kanałach 
obrazujących jednocześnie? Zmiana minimalnego wymogu o jeden element nie wpłynie na 
funkcjonalność systemu. 
 

Odpowiedź 61 
Tak, dopuszczono cewkę do głowy o 15 elementach/kanałach obrazujących. Dokonano 
odpowiedniej zmiany w SIWZ 
 

Pytanie 62 

Cewki, punkty 5.8, 5.9, 5.10, 5.12 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewek typu „loop" w miejsce cewek płachtowych?  
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Odpowiedź 62 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 63 
Cewki, punkty 5.8, 5.9 

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch różnych cewek do badania barku, co dziwi w 
przypadku ośrodka onkologicznego. Prosimy o potwierdzenie, że nie nastąpiła pomyłka w 
opisie cewek. 
 

Odpowiedź 63 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 64 
System RF, punkt 1 

Czy Zamawiający przyzna punkty w sytuacji zaoferowania toru odbiorczego z pełną transmisją 
cyfrową od więcej niż jednej cewki powierzchniowej? Wnosimy o zmianę słowa „cewki" na 
„cewek". 
 

Odpowiedź 64 
Dokonano odpowiedniej zmiany w powyższym punkcie. 

 

Pytanie 65 

System RF, punkty od 2 do 4 
Wnosimy o usunięcie z zapisów we wszystkich wymienionych punktach określenia: „lub 
nadajnik RF o dwóch niezależnych kanałach transmisji". 
 

Odpowiedź 65 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 66 

System RF, punkt 5 

Czy Zamawiający zwiększy ilość przyznawanych punktów do 5? 
 

Odpowiedź 66 
Dokonano zmiany punktacji na 2 pkt. 

 

Pytanie 67 

Cewki, punkt 4 
Prosimy o zmianę wymogu minimalnego odnośnie ilości elementów/kanałów na 15. 
 

Odpowiedź 67 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 68 

Cewki, punkt 7 

Ze względu na opis wymagań minimalnych, gdzie pojawiły się dwie cewki do barku, nie wynika 
jednoznacznie, którą cewkę Zamawiający ma zamiar oceniać. Prosimy o sprecyzowanie. 

 
Odpowiedź 68 
Dokonano zmiany w SIWZ: 
„Cewka wielokanałowa sztywna przeznaczona do badań barku, pozwalająca na akwizycje 
równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą 
producenta).” 
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Pytanie 69 

Cewki punkt 2 oraz stół pacjenta, punkt 1 
Wnosimy o wykreślenie obu punktów ze specyfikacji. 
 

Odpowiedź 69 
Dokonano zmiany w SIWZ – usunięto punkt 2 w części „Cewki”. 

 

Pytanie 70 

Stół pacjenta punkt 2 
W związku z zapisami punktu 6.1.2 gdzie Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowego 
stołu lub blatu z dedykowanym wózkiem, prosimy o zmianę treści punktu 2 na następującą: 
„Ciężar stołu lub odłączonego blatu stołu z dedykowanym wózkiem < 230kg". 
 

Odpowiedź 70 
Zamawiający zgadza się na powyższy zapis. 

 

Pytanie 71 

Cewki, punkt 3, badania neurologiczne, punkt 3, parametry sekwencji punkt 6 
Wnosimy o wykreślenie dwóch z trzech wymienionych punktów i przyznanie za niego 
maksymalnie jednego punktu. 
 

Odpowiedź 71 

Zamawiający zmienia punktacje w Cewki, punkt 3, badania neurologiczne, punkt 3, przyznając 
za każdy parametr 1 pkt. Ocena parametru sekwencji punkt 6 pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 72 

Obrazowanie perfuzji, punkt 1 

Czy Zamawiający przyzna punkty w przypadku zaoferowania jednej z podanych, czy obu 
sekwencji? 
 

Odpowiedź 72 
Zamawiający przyzna punkty w przypadku zaoferowania jednej z podanych sekwencji. 

 

Pytanie 73 
Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania zestawu cewek do badania całego ciała 
wykorzystujący minimum 100 kanałów odbiorczych? 
 

Odpowiedź 73 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 74 
Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.2 

Prosimy o rezygnacje z wymagań serwera dedykowanych rozwiązaniu technologicznemu 
charakterystycznemu dla jednego producenta i dopuszczenie do zaoferowanie serwera o 
parametrach technologicznych dedykowanych przez każdego producenta rozwiązania do 
obsługi nawet 10 użytkowników systemu konsol lekarskich. 
 

Odpowiedź 74 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 75 
Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.8 

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu:  
 

Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu 

Volume Rendering (VRT) 
Tak 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 

na 5 stacjach lekarskich jednocześnie - 

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie 

0 pkt. 

1 pkt. 

- 2 pkt. 
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Odpowiedź 75 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 76 
Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.9 

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

Rekonstrukcje 3D MPR Tak 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt. 

na 5 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt.  

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt. 

 

Odpowiedź 76 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 77 

Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.10 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

Rekonstrukcje 3D MIP Tak 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt. 

na 5 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt. 

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt. 

 
Odpowiedź 77 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 78 

Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.11 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

Rekonstrukcje 3D Volume Rendering (VRT) 

 

Tak 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt. 

na 5 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt. 

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt. 

 
Odpowiedź 78 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 79 

Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.15 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

Wykresy time-intensity dla badań MR z 

kontrastem Tak 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt. 

na 5 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt. 

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt. 

 
Odpowiedź 79 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 80 
Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.16 

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

Subtrakcja obrazów MR Tak 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt. 

na 5 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt. 

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt. 

 
Odpowiedź 80 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 81 
Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.17 

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

 
Tak 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt. 

Filtr obrazów MR na 5 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt. 

 na ≥6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt. 

 
Odpowiedź 81 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 82 

Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.18 

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu 
 

Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii 

komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny 

nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z 

obrazami dyfuzyjnymi MR 

Tak 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie – 0 pkt. 

na 4 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

na ≥6 stacjach lekarskich jednocześnie – 2 pkt. 

 
Odpowiedź 82 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 83 

Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.19 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu 

 

Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii 

protonowej typu SVS oraz 2D i 3D CSI 
Tak 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie - 0 pkt.  

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt.  

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt 

 
Odpowiedź 83 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 84 
Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.20 

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, 

w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze 

wskaźników MTT, CBV i CBF, z możliwością obliczania 

obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji. 

Tak 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt. 

na 4 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt. 

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt. 

 
Odpowiedź 84 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
Pytanie 85 

Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.21 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL Tak 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie - 0 pkt. 

 na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt. 

 na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt.. 

 
Odpowiedź 85 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
Pytanie 86 
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Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.22 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 

 
Oprogramowanie do analizy porównawczej badań perfuzji i 

dyfuzji neuro, wraz z możliwością automatycznego 

obliczania i prezentacji obszaru niedopasowania perfuzji i 

dyfuzji 

Tak 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie - 0 pkt. 

 na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt. 

 na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt.. 

 
Odpowiedź 86 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
Pytanie 87 

Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.23 

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badań 

onkologicznych w szczególności wątroby i mózgu oraz badań 

obszarów rozległych wykonywanych w kilku krokach, 

umożliwiające dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, 

węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych 

zmian nie-onkologicznych lub obiektów o odpowiednim 

kontraście w stosunku do otaczającej tkanki 

Tak 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt.  

na 5 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt.  

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt 

 
Odpowiedź 87 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
 

Pytanie 88 
Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.24 

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
 

Dedykowana aplikacja do śledzenia progresji zmian 

onkologicznych w czasie - w porównaniu z badaniami 

poprzednimi. 

1. Aplikacja umożliwia śledzenie zmian rozmiaru, kształtu i 

parametrów funkcjonalnych zmian patologicznych, 

zachodzące w czasie. 

2. System śledzenia zmian nowotworowych zawiera 

automatyczne/pół-automatyczne pomiary progresji zmiany, 

które dokonują obliczenia zgodnie z kryteriami: 

-WHO -RECIST 1.0 

-RECIST 1.1 

Tak 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt.  

na 5 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt.  

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt 

 
Odpowiedź 88 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 89 

Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.25 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 

 

Kolorowe mapy dla badań DTI, 2D 

 

Tak 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt.  

na 4 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt.  

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt. 

 
Odpowiedź 89 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
Pytanie 90 

Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.26 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 

 



 20 

 

Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz 

wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji 
Tak 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie - 0 pkt.  

na 4 stacjach lekarskich jednocześnie - 1 pkt.  

na ≥ 6 stacjach lekarskich jednocześnie - 2 pkt. 

 
Odpowiedź 90 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
Pytanie 91 

Załącznik numer 3 do OFERTY, Serwer aplikacyjny i system stacji lekarski, pkt 2 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu 

 
Dedykowana aplikacja do wizualizacji i automatycznej oceny 

w czasie zmian w obrębie badań głowy MR. Przy 

uruchomieniu aplikacji system w sposób automatyczny 

dokonuje rejestracji badań tego samego pacjenta. Aplikacja 

na podstawie automatycznej fuzji w sposób automatyczny 

pokazuje różnice w intensywności sygnału między dwoma 

seriami. Obszary o zwiększonym sygnale i obszary o 

zmniejszonym sygnale mają swój przypisany kolor, który jest 

widoczny na fuzji. Aplikacja posiada wbudowane narzędzia 

do segmentacji i edycji zmian w 3D. 

Tak 

NIE - 0 pkt. 

        TAK, na 1 stacji lekarskiej jednocześnie - 1 pkt    

        TAK, na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 2 pkt.  

        TAK, na > 6 stacjach lekarskich jednocześnie – 3 pkt. 

 

 
 

Odpowiedź 91 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
 

Pytanie 92 
Czy Zamawiający dopuści odbiór aparatury w magazynie Wykonawcy zgodnie z §2 ust. 2 
projektu umowy na terenie Unii Europejskiej? Jeżeli Wykonawca pokryje koszty tego odbioru 

 
Odpowiedź 92 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 93 
Zamawiający w §10 ust.1 projektu umowy zawiera „zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 6% (słownie sześć procent) ceny brutto usługi adaptacyjno-budowlanej 
określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia umownego brutto w §5 ust.1, co stanowi 
równowartość kwoty .... PLN" Zgodnie z tym, §5 ust.1 projektu umowy mówi o „dokonania 
każdego z odbiorów określonych umową nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę możliwości dokonania odbioru" . Prosimy o wyjaśnienie czy ww. 
paragraf jest odpowiedni lub wskazanie prawidłowego. 

 
Odpowiedź 93 
Zamawiający nadaje par. 10 ust. 1 następujące brzmienie:  
„1. Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wniesie 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu „gwarancji, jakości”, Zamawiający zatrzyma 30% kwoty 
zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 na okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy. 
4. 70% Kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu uruchomienia i końcowego odbioru aparatury bez uwag.” 
 
Pytanie 94 
Prosimy o potwierdzenie, że w treści formularza oferty „ pkt III . 1 - cena oferty. Wartość 
wpisana w kolumnie 3 jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównywaniu ofert" nastąpiła 
omyłka pisarska i powinno być : „pkt III . 1 -Cena oferty. Wartość wpisana w kolumnie 4 jest 
ceną ofertową braną pod uwagę przy porównywaniu ofert" . W kolumnie 3 należy podać % 
VAT, a w kolumnie 4 cenę całkowitą brutto za całość przedmiotu zamówienia. 
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Odpowiedź 94 
Zamawiający informuje, że udostępnia nowy aktualny druk oferty. 

 
Pytanie 95 

Dotyczy załączników nr 2 i 3 . Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła oczywista omyłka 
pisarska i winno być rezonans magnetyczny zamiast przyspieszacz liniowy 
wysokoenergetyczny . 

 
Odpowiedź 95 
Zamawiający informuję, ze nastąpiła oczywista omyłka pisarska i udostępnia nowy aktualny 
druk oferty. 

 
Pytanie 96 
W związku z rozbieżnościami między załącznikiem nr 2, który znajduje się w pliku Druk oferty - 
załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznikiem nr 2 w pliku Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1 
do SIWZ zamieszczonymi na stronie Zamawiającego bardzo prosimy o informację, który 
załącznik powinniśmy wypełnić i dołączyć do składanej oferty. Jednocześnie, uprzejmie 
prosimy o ujednolicenie załączonych formularzy, gdyż zgodnie z prawem zamówień 
publicznych projekt umowy wraz z załącznikami oraz wzór oferty powinny być jednobrzmiące 
 
Odpowiedź 96 
Zamawiający informuje, że załączniki nr 1 i 2 do OFERTY będą stanowiły Załącznik nr 1 do 
umowy. 
 
Pytanie 97 
Prosimy o potwierdzenie, ze względu dla zachowania uczciwej konkurencji, że Zamawiający 
będzie wymagał następujących stawek VAT w formularzu oferty III pkt. 1 cena oferty 
 

 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ILOŚĆ  % VAT 

CENA CAŁKOWITA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA* 

1 2 3 4 

REZONANS MAGNETYCZNY 

____________________________ 

PRODUCENT 

____________________________ 

TYP 

____________________________ 

ROK PRODUKCJI 

____________________________ 

1 

8% 

-zł 

DOSTAWA MONTAŻ I UTYLIZACJA 

STAREGO URZĄDZENIA, INSTALACJA I 

URUCHOMIENIE NOWEJ APARATURY 

 

23% 

-zł 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ  23% -zł 

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 19 23% -zł 

WYDŁUŻENIE OKRESU 

GWARANCJI Z 24 

DO 48 MIESIĘCY 

 
23% 

-zł 

 Łącznie: -zł 

 
Odpowiedź 97 
Zamawiający informuje, że udostępnia nowy aktualny druk oferty. 
 

http://zzpprzymz.pl/ogloszenia/download.php?fname=ZZP-154_17_zal_siwz002.pdf
http://zzpprzymz.pl/ogloszenia/download.php?fname=ZZP-154_17_zal_siwz002.pdf
http://zzpprzymz.pl/ogloszenia/download.php?fname=ZZP-154_17_zal_siwz001.pdf
http://zzpprzymz.pl/ogloszenia/download.php?fname=ZZP-154_17_zal_siwz001.pdf
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Pytanie 98 
Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy §4 ust.10 z „usunięcie wad i usterek aparatury 
"na „naprawę aparatury" oraz wydłużenie terminu z 36 do 48 godzin od czasu ich zgłoszenia. 

 
 

Odpowiedź 98 
Zamawiający nadaje par. 4 ust. 10 następujące brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązuje się do naprawy aparatury w terminie 40 godzin od czasu zgłoszenia 
niesprawności aparatury, z wyjątkiem niedziel i świąt, a w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 10 dni roboczych od daty 
zgłoszenia”. 
 
Pytanie 99 
Prosimy o rezygnację z wymogu §4 ust.12 projekt umowy. Wymieniony ustęp prowadzi do 
braku możliwości porównania składanych ofert przez Wykonawców oraz wkalkulowania 
ryzyka, którego nie mogą oszacować. Zgodnie z PZP przedmiotem dostawy nie powinno być 
świadczenie niepewne co do ilości i ceny a także czy w ogóle nastąpi. Dodatkowo prosimy o 
doprecyzowanie terminu „pilne badanie" i podanie informacji, w jakim zakresie i ilości 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia „pilnych badań". 

 
Odpowiedź 99 
Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie ust. 12 ze względu na konieczność zapewnienia 
ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. 
 
Pytanie 100 
W §4 ust.14 projekt umowy prosimy o dopuszczenie wystawienia dokumentu 
potwierdzającego wykonie każdej naprawy w okresie gwarancji w formie karty pracy inżyniera 
serwisu wraz z adnotacją o usunięciu usterki. 
 
Odpowiedź 100 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 101 
Czy Zamawiający ujednolici sposób oceny punktowej i w części dotyczącej parametrów 
sekwencji (Rozdział XVII) zastosuje wzór stosowany w innych rozdziałach (dla preferowanej 
wartości najmniejszej) , tj.: Wartość najmniejsza 2 pkt., wartość największa 0 pkt., pozostałe 
proporcjonalnie 

 
Odpowiedź 101 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 
 

Pytanie 102 
Dotyczy punktu 4.2. tabeli „Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 

graniczne” z załącznika nr 2 do oferty 
Zapis punktu 4.2 jest niejednoznaczny i pozwala na dość swobodną interpretację, dlatego 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż we wspomnianym punkcie 4.2 
Zamawiający wymaga podania maksymalnej ilości elementów odbiorczych mogących być 
równolegle i jednoczasowo podłączonych do skanera MR oraz wykorzystane w trakcie badania 
pacjenta. 
 

Odpowiedź 102 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną 
ścieżką cyfrową. 
 
 

Pytanie 103 
Dotyczy punktu 5.4. tabeli „Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 

graniczne” z załącznika nr 2 do oferty 
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Zamawiający wymaga w opisie punktu 5.4. cewki do badań zaawansowanych głowy i szyi o 
minimalnej liczbie elementów obrazujących równej 16. Jednocześnie w punkcie 5.3. 
Zamawiający specyfikuje cewkę do badań głowy i szyi również o minimalnej liczbie elementów 
obrazujących równej 16. W domyśle jest to cewka do zastosowań innych, niż „badania 
zaawansowane” (skoro o takich jest mowa w kolejnym punkcie – 5.4.), czyli po prostu cewka 
do badań rutynowych. Mając na uwadze interes Zamawiającego, zwracamy uwagę, iż cewka 
do badań zaawansowanych powinna oferować wysoką jakość obrazowania i dlatego posiadać 
znacząco większą liczbę kanałów odbiorczych niż cewka do badań rutynowych. Wobec tego 
prosimy o potwierdzenie, iż w punkcie 5.4. minimalna liczba elementów obrazujących w 
obszarze głowy lub głowy i szyi w cewce do badań zaawansowanych ma wynosić co najmniej 
32. 
 

Odpowiedź 103 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 

Pytanie 104 
Dotyczy punktu 5.8. tabeli „Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 

graniczne” z załącznika nr 2 do oferty 
W nowoczesnych systemach rezonansu magnetycznego dostępnych na rynku oferowane są 
cewki o bardzo dużej liczbie elementów obrazujących, dotyczy to także cewek do badania 
barku. To właśnie dla takich cewek, dysponujących dużą liczba elementów obrazujących, 
niezbędny jest system RF o dużej liczbie kanałów odbiorczych. 
W punkcie 4.2. Zamawiający wymaga zaoferowania systemu RF dysponującego bardzo dużą 
liczbą kanałów odbiorczych, bo wynoszącą aż min. 128. Tymczasem w punkcie 5.8. 
wyspecyfikowana jest cewka do badania barku posiadająca min. 3 elementy obrazujące. Taka 
sytuacja jest dalece nieoptymalna, ponieważ podczas badania barku cewką o 3 elementach 
obrazujących 125 ze 128 kanałów systemu RF (za którego posiadanie zapłacił Zamawiający) 
byłoby bezczynne. Taki scenariusz godzi w interes Zamawiającego. Dlatego zwracamy się z 
prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w punkcie 5.8. wymagać będzie zaoferowania 
dedykowanej cewki sztywnej do badania barku posiadającej minimów 16 elementów 
obrazujących. 
 

Odpowiedź 104 
Zamawiający zmienia zapis w powyższym punkcie na „Cewka wielokanałowa sztywna 
przeznaczona do badań barku, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, Ipat, 
ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta). Liczba elementów obrazujących 
jednocześnie  ≥ 3“ 
 

Pytanie 105 
Dotyczy punktu 5.9. tabeli „Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 

graniczne” z załącznika nr 2 do oferty 
Zamawiający w punktach 5.10., 5.11., 5.12 dopuszcza do obrazowania stawów cewki 
elastyczne lub cewki sztywne. Cewki sztywne, jako cewki dedykowane cechują się lepszymi 
parametrami obrazowania, niż zastosowanie cewek elastycznych w tych samych lokalizacjach, 
ze względu na lepsze pozycjonowanie badanej kończyny, brak ryzyka przemieszczenia się 
cewki w trakcie badania oraz optymalnie umiejscowienie elementów odbiorczych, dobrane do 
badanego obszaru anatomii pacjenta. Cewki elastyczne należy traktować jako uzupełnienie, 
stosowane w rzadkich sytuacjach (np. stan pacjenta, nietypowe ułożenie kończyny itp.). 
W związku z tym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza cewkę 
elastyczną posiadającą min. 4 elementy obrazujące. 
 

Odpowiedź 105 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 106 
Dotyczy punktu 7.2.7. tabeli „Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 

graniczne” z załącznika nr 2 do oferty 
Zamawiający w punkcie 7.2.7 specyfikuje minimalną wartość b w obrazowaniu dyfuzyjnym 
DWI na poziomie 20 s/mm2. Taki wymóg eliminuje możliwość złożenia przez naszą firmę 
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ważnej oferty w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie pozwalamy sobie zwrócić uwagę, iż w 
obrazowaniu dyfuzyjnym nie tylko gradienty dyfuzyjne budują wartość b, ale również gradienty 
obrazujące. Pomiary dyfuzji o tak niskich wartościach b będzie potencjalnie obarczony błędem 
wynikającym z wpływu gradientów obrazujących. Błąd ten jest tym mniejszy, im większą rolę 
posiadają gradienty dyfuzyjne. Mają na uwadze ryzyko poważnego ograniczenie konkurencji 
oraz powyższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, że minimalna wartość b określona w 
punkcie 7.2.7 powinna być mniejsza lub równa 50 s/mm2 
 

Odpowiedź 106 
Zamawiający zmienia zapis w powyższym punkcie na:  Minimalna wartość b w DWI ( wartość 
różna od 0 )Tak ≤ 50 s/mm2 (podać wartość [s/mm2]). Dodatkowo zamawiający dodał pozycję 
w załączniku nr 3 do oferty o następującej treści: Minimalna wartość b w DWI (wartość różna 
od 0) ≤20 s/mm2 Tak - 8 pkt. Nie - 0 pkt. 
 

Pytanie 107 
Dotyczy punktu 9.2. tabeli „Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 

graniczne” z załącznika nr 2 do oferty 
Zamawiający w punkcie 9.2. sztucznie ogranicza konkurencję poprzez wymóg wartości FoV w 
osi podłużnej (Z) nie mniejszej niż 50 cm. Taki wymóg eliminuje możliwość złożenia przez 
naszą firmę ważnej oferty w niniejszym postępowaniu. Zamawiający odrzuca bardzo 
zawansowane rozwiązania bazujące na FoV o definicji niesferycznej, które spełniają wszystkie 
pozostałe punkty i parametry wymagane przez Zamawiającego. W rozwiązaniach tych długość 
FoV w osi podłużnej jest mniejsza lecz kompensowana kształtem obszaru homogeniczności 
dopasowanym do anatomii ludzkiego ciała. Badania w większym FoV w osi podłużnej są 
oczywiście możliwe i realizowane z przesuwem stołu krokowym lub ciągłym. Dlatego prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający zrezygnuje z ograniczania konkurencyjności w tym 
postępowaniu i dopuści w punkcie 9.2. FoV większy lub równy 45 cm w osi podłużnej (Z). 
 

Odpowiedź 107 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 108 
Dotyczy punktu 9.7.6. tabeli „Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 

graniczne” z załącznika nr 2 do oferty 
Zamawiający w punkcie 9.7.6. wymaga podania minimalnego czasu pomiędzy kolejnymi 
echami w obrazowaniu echo-planarnym (EPI) w sposób, który eliminuje możliwość złożenia 
przez naszą firmę ważnej oferty w niniejszym postępowaniu. Ponadto Zamawiający podaje tu 
jedynie matrycę obrazującą 256x256 lecz nie uściśla pozostałych warunków akwizycyjnych. W 
szczególności nie podaje, czy ta wartość ma być osiągana klinicznie, czy w pomiarach 
fantomowych oraz dla jakiego FoV. Każdy z producentów może zatem mierzyć ten parametr w 
inny sposób, co uniemożliwia dokonanie uczciwego porównanie oferowanych produktów.  
Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści w punkcie 9.7.6. rozwiązanie 
posiadające parametr Echo Spacing mniejszy lub równy 0,66 ms dla matrycy 256xs256. 
Ponadto prosimy o sprecyzowanie, że podana wartość ma dotyczyć rzeczywistych a nie 
laboratoryjnych warunków pomiarowych, to jest w FoV nie większym niż deklarowane przez 
producenta dla oferowanego aparatu i podane w punktach 9.1. i 9.2. 
 
 

Odpowiedź 108 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 109 
Dotyczy punktu 10.5. tabeli „Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 

graniczne” z załącznika nr 2 do oferty 
Zamawiający w punkcie 10.5. wymaga przynajmniej 21” monitora w konsoli operatorskiej. Taki 
wymóg eliminuje możliwość złożenia przez naszą firmę ważnej oferty w niniejszym 
postępowaniu. Ponadto zauważamy, że w punkcie 10.6. Zamawiający wymaga monitora o 
rozdzielczości przynajmniej 1280x1024. Taka rozdzielczość jest typowa dla monitorów o 
przekątnej 19” i proporcjach długości krawędzi ekranu 4:3. Dlatego podejrzewamy pomyłkę 
pisarską a nie działanie celowe. Mają na uwadze ryzyko poważnego ograniczenia konkurencji 
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oraz dodatkowe ww. wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie Zamawiający dopuści w punkcie 
10.5 monitor w konsoli operatorskiej o przekątnej dłuższej lub równej 19”. 
 
 
 

Odpowiedź 109 
Zamawiający informuje, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zmienia zapis w pkt. 10.5 
załącznika nr 2 od oferty 
 

Pytanie 110 
Dotyczy zapisów SIWZ rozdział XII pkt 1 

Czy zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 z późn. zmianami Zamawiający potwierdza że termin związania ofertą w przedmiotowym 
postępowaniu wynosi 60 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert? 
 

Odpowiedź 110 
Zamawiający informuję, że postepowanie prowadzone jest z zastosowaniem zapisów art. 85 
ust.1 pkt. 2. ustawy PZP Zamawiający bierze pod uwagę wartość całej aparatury medycznej 
kupowanej w bieżącym roku. 
 

Pytanie 111 
Mając na uwadze „Zasady realizacji programu Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego 
wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatów rezonansu magnetycznego 2017 r.”, w 
którym to dokumencie Ministerstwo Zdrowia wymaga m.in. wycofania z użytkowania oraz 
niezwłocznego złomowania rezonansu magnetycznego wskazanego w ofercie konkursowej do 
wymiany, sankcjonując ten obowiązek koniecznością zwrotu środków finansowych w 
przypadku jego nie wykonania, prosimy, celem doprecyzowania, o potwierdzenie, że utylizacja, 
o której mowa w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do oferty, pkt 15.1, 
załączniku nr 1 do SIWZ ogólne warunki umowy § 1.pkt2 oraz w druku oferty pkt III.1 oznacza 
obowiązek złomowania rezonansu magnetycznego wskazanego do wymiany i powinien być 
potwierdzony stosowną oryginalną kartą przekazania odpadu (KOP) tj. urzędowym 
dokumentem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r, poz. 
1973), przedłożoną Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze przedmiotu umowy. 

 
Odpowiedź 111 
Zamawiający nadaje par. 1 ust. 2 ogólnych warunków umowy następujące brzmienie: 
„Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzą również: demontaż, 
odbiór i złomowanie, potwierdzone kartą przekazania odpadu, starego aparatu Rezonansu 
Magnetycznego , adaptacja pomieszczeń (załącznik nr 4) oraz instalacja i uruchomienie 
aparatury w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie przy ul. 
W.K. Roentgena 5.”. 

 
Pytanie 112 
Czy Zamawiający dopuści dwugłowicową strzykawkę automatyczną do podawania środka 
kontrastującego i soli fizjologicznej, przystosowaną do pracy w polu magnetycznym 3T, która 
zamiast zasilania hydraulicznego posiada zasilanie akumulatorowe ? 

Odpowiedź 112 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
Pytanie 113 

W punkcie 7.10.7 (badania ortopedyczne) 
Zamawiający wymaga zaoferowania opcji typu DIXON do badań ortopedycznych.  
Czy mając na uwadze profil Zamawiającego zostanie wprowadzony wymóg zaoferowania opcji 
typu DIXON również dla badań w obszarze abdominalnym (rozdział 7.9), z przeznaczeniem do 
badania dużych obszarów anatomicznych? 
 

 
Odpowiedź 113 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Zamawiający potwierdza, że wszystkie zmiany do wzoru umowy wynikające z udzielonych 
odpowiedzi zostaną uwzględnione w umowie jaka będzie zawarta z wybranym Wykonawcą. 
 
Wszystkie zmiany wynikające z udzielonych wyżej odpowiedzi należy uwzględnić przy 
podawaniu parametrów technicznych z powołaniem się  na udzielone przez Zamawiającego 
odpowiedzi.  
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 

ust. 4: 

 
- rozdz. V pkt 3 ppkt 3.1. 
z: 
Termin realizacji dostawy: do dnia 22 listopada 2017 r. 
na: 
Termin realizacji dostawy: do dnia 29 listopada 2017 r. 
 
- rozdz. V pkt 7  
Po punkcie 7.1.3 dodaje się punkty 7.1.4 oraz 7.1.5 w brzmieniu: 
7.1.4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt (lub system informatyczny) był 
zintegrowany z  funkcjonującym  w Centrum Onkologii systemem informatycznym CliniNet i 
NetRaad (CompuGroup Medical Polska z siedzibą w Lublinie, ul. Dysa 9) polegającą  na 
przesyłaniu zdjęć DICOM  do centralnego serwera PACS, dodatkowo wymagane są prace 
związane z integracją  w zakresie przesyłania zleceń badań i list roboczych. 
7.1.5. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji i integracji z systemem  informatycznym 
RIS/PACS CompuGroup Medical Polska, który jest uruchomiony u Zamawiającego, na koszt 
Wykonawcy 
 
- rozdz. V pkt 7 ppkt. 7.2.5 
z:  
Termin wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń: do 60 dni od dnia przekazania 
urządzenia, potwierdzonego protokołem odbioru. 
na:  
Termin wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń: do 74 dni od dnia przekazania 
urządzenia, potwierdzonego protokołem odbioru. 
 
- rozdz. XIII. 
z:  

1. Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 6 % ceny brutto 
usługi prac adaptacyjno –budowlanej podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia, gwarancji lub pieniądzu, powinno być 
wniesione w pełnej wysokości, 100% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zamówienia w zakresie usługi prac adaptacyjno budowlanej 
oraz instalacji będących zakresem prac budowlanych w ofercie. 

4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, czyli 48 miesięcy. 
5. W terminie 90 dni od przekazania protokołem przez Wykonawcę przedmiotu umowy i 

przyjęcia go przez Zamawiającego protokołem, jako należycie wykonanego, Zamawiający 
zwróci 50% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 50% 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 50% wysokości 
zabezpieczenia i zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, 
o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę. 
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7. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu nie może 
upłynąć wcześniej, niż z upływem 90 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i 
przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych. 

8. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału nie może 
upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi.  

9. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w 
terminach wskazanych w punktach 7 i 8 niniejszego rozdziału Wykonawca obowiązany jest 
odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument 
doręczyć Zamawiającemu, co najmniej 10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia. W 
przypadku nie dostarczenia naliczane są kary umowne w wysokości 0,2% wartości 
zabezpieczenia za każdy dzień opóźnienia. 

na: 

1. Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wniesie 
zabezpieczenie należytego wykonania  umowy, w formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu „gwarancji, jakości”, Zamawiający zatrzyma 30% 
kwoty zabezpieczenia, o  której mowa w ust. 2 na okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy. 
4. 70% Kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu uruchomienia i końcowego odbioru aparatury bez uwag. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert oraz termin 
obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu został ustalony na dzień 
18.09.2017r. do godziny 09:00. 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 
siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia   
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 
18.09.2017r. o godz. 12:30 

 
 

Zamawiający udostępnia nowy druk oferty oraz nowe ogólne warunki umowy. 
Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod 

adresem: www.zzpprzymz.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


