
           

 
 

Warszawa, dnia 11/09/2018 r. 

 
ZZP.ZP.170/18.674.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

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

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny.  

Znak sprawy: ZZP-170/18 

 

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

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

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

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 

Pytanie 1 

dotyczy Załącznik 2 do OFERTY, pkt. 6.21 oraz 21.19 
„Zamawiający określił wymaganie jako: Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system 

zabezpieczania sieciowego typu UPS, zabezpieczający przed nagłymi, nieoczekiwanymi 

zanikami zasilania, zapewniający dokończenie aktualnie realizowanej frakcji napromieniania. 

Współczesne akceleratory są wyposażone w systemy zabezpieczeń, które zapewniają 

możliwość reakcji na nieoczekiwane zdarzenia związane również z zanikami zasilania. 

Funkcjonalne zabezpieczenia pracują w czasie rzeczywistym i w momencie zaniku zasalania 

odnotowują, zapisują parametry ekspozycji w momencie wydarzenia, tworząc jednocześnie 

tzw. frakcje kończące, które zapewniają możliwość wznowienia leczenia od momentu 

wystąpienia zdarzenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wymaganiem bezpieczeństwa 

jest weryfikacja urządzenia po incydencie i przed ponownym jego uruchomieniem. W 

przypadku konieczności zabezpieczenia urządzenia przed zmianami napięcia w stosowanej 

sieci energetycznej, stosuje się zabezpieczenia typu UPS, które zapewniają bezpieczeństwo 

dla systemów akceleratora, jednak nie dają możliwości realizowania leczenia w trybie 

bateryjnym. W przypadku konieczności zastosowania systemu UPS, który zapewni 

odpowiednią ilość prądu do zasilenia akceleratora, należy przygotować odpowiednio duże 

pomieszczenie oraz pełen projekt zastosowania UPS o mocach umożliwiających utrzymanie 

wiązki promieniowania o energii 15 MeV. Dlatego prosimy o zmianę wymagania na: 

„Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system zabezpieczania sieciowego typu UPS, 

zabezpieczający przed nagłymi, nieoczekiwanymi zanikami zasilania”. 

 
Odpowiedź 1 

Zamawiający wyraża zgodę. Zapis w załączniku 2 do OFERTY, pkt. 6.21 oraz 21.19 

otrzymuje brzmienie: „Oferowana konfiguracja akceleratora zawiera system zabezpieczania 

sieciowego typu UPS, zabezpieczający przed nagłymi, nieoczekiwanymi zanikami zasilania”. 
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Pytanie 2 

dotyczy Załącznik 2 do OFERTY, pkt. 22.5 

„Wykonanie projektu usytuowania poszczególnych elementów przedmiotu oferty wymaga 

precyzyjnej analizy projektu pomieszczeń oraz uzgodnień branżowych. Czy Zamawiający 

zgodzi się na dostarczenie projektu usytuowania w terminie zgodnym z terminem dostawy 

przedmiotu zamówienia”? 

 
Odpowiedź 2 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 3 

dotyczy Załącznik 2 do OFERTY, pkt. 22.8 

„Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oferty składanej przez naszą firmę wymaganie 

dotyczy zainstalowanych akceleratorów naszej firmy” 

 
Odpowiedź 3 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 4 

dotyczy Załącznik 2 do OFERTY, pkt. 23.9 

„Zamawiający określił wymaganie jako: „Wszelkie prace instalacyjne w tym przygotowanie 

stosownej infrastruktury pomieszczeń instalacji przedmiotu umowy, a wynikające z wymogów 

instalacyjnych i funkcjonalnych przedmiotu umowy, będą prowadzone zgodnie z wymogami 

Programu Funkcjonalno- Użytkowego i dokumentacji projektowej” Wymaganie określa, że 

zakres prac, które muszą być wykonane w trakcie instalacji jest opisany w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. Ze względu na różne warunki lokalowe w szpitalach i konieczność 

prawidłowej wyceny oferty, prosimy o przekazanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla 

poszczególnych szpitali.” 

 
Odpowiedź 4 

Zamawiający załącza Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Opolskiego Centrum Onkologii i 

Świętokrzyskiego Centrum  Onkologii. Wojskowy Instytut Medyczny posiada przygotowane 

pomieszczenie. 

 
Pytanie 5 

dotyczy Załącznik 3 do OFERTY, Uwagi  

„Zamawiający określił wymaganie jako: Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację 

techniczną zaoferowanych urządzeń/aparatury medycznej zawierająca nazwę sprzętu, 

nazwę producenta, charakterystykę oraz certyfikaty i/lub świadectwa i/lub oryginalne katalogi 

ze zdjęciami - foldery (firmowe materiały informacyjne - FMI), wydane przez producenta, w 

których powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry 

techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 

(podane w rubrykach w załączniku nr 2 oraz 3 do oferty). Czy Zamawiający zaakceptuje 

ofertę w przypadku, kiedy zostaną załączone wszystkie wymagane materiały informacyjne 

jednak bez zaznaczenia konkretnych parametrów oferowanego urządzenia?” 

 
Odpowiedź 5 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 6 

dotyczy Załącznik 1a, §1  

„Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i nadanie prawidłowej numeracji w 

tabeli” 
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Odpowiedź 6 

Zamawiający poprawia omyłkę i udostępnia nowy poprawiony druk umowy. 

 
Pytanie 7 

dotyczy Załącznik 1a, §4  
„Prosimy o potwierdzenie lub zmianę numeracji pozycji, odnoszących się do tabeli z §1 po 

poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w §1.” 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający poprawia omyłkę i udostępnia nowy poprawiony druk umowy. 

 
Pytanie 8 

dotyczy Załącznik 1a, §8 pkt.1 

„Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę, kiedy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 5% wartości umowy brutto?” 

 
Odpowiedź 8 

Zamawiający wyraża zgodę i udostępnia umowę po zmianach w §8 pkt.1. 
 
Pytanie 9 

dotyczy Załącznik 1b, §5 pkt.5 
„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, w którym momencie następuje przeniesienie ryzyka 

oraz przeniesienie własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego?” 

 
Odpowiedź 9 

Zamawiający informuję, że przeniesienie własności następuje w dniu podpisania protokołu 

przekazania i odbioru Sprzętu, w terminie określonym w § 3 ust. 1. Przeniesienie ryzyka na 

Zamawiającego następuje w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, po zakończeniu 

instalacji i przekazaniu Zamawiającemu sprzętu gotowego do udzielania świadczeń, w 

terminie określonym w §3 ust. 2. Ponadto, Zamawiający w §5 ust. 5 zastępuje słowo 

„instalacją” słowem „montażem” 

 
Pytanie 10 

dotyczy Załącznik 1b, §7 pkt.1, a) 
„Prosimy o potwierdzenie, że opisany moment dotyczy terminu dostawy przedmiotu 

zamówienia i zgłoszenia gotowości do montażu, o którym mowa w §3 pkt.1” 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający potwierdza. Ponadto, Zamawiający w §7 ust. 1a) zastępuje słowo 

„otrzymania” słowem „doręczenia” 

 

Pytanie 11 

dotyczy Załącznik 1b, §7 pkt.1, b) 

„Prosimy o zmianę „protokołu potwierdzenia i odbioru” na „protokół odbioru końcowego” i 

potwierdzenie, że chodzi o protokół dokumentujący zdarzenie opisane w par. 3 pkt 2.” 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym zmienia się zapis w § 7 ust 1 b) , który 

otrzymuje brzmienie: 

Należność o której mowa w § 6 ust 2 pkt. 2 tabeli  - po zakończeniu instalacji, przeszkoleniu 

pracowników zamawiającego i przekazaniu Zamawiającemu Sprzętu gotowego do udzielania 
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świadczeń opieki zdrowotnej – w terminie do 30 dni od daty doręczenia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru końcowego 

 
Pytanie 12 

dotyczy Załącznik 1b, §8 pkt.1 

„Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o protokół przekazania i odbioru, o którym mowa w 

powyższym pytaniu dot. par. 7 pkt 1 a)” 

 
Odpowiedź 12 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 13 

dotyczy Załącznik 1b, §8 pkt.2 
„Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o protokół odbioru końcowego, o którym mowa w 

powyższym pytaniu dot. par. 7 pkt 1b)” 

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 14 

dotyczy Załącznik 1b, §9 pkt.2 

„Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o protokół odbioru końcowego, o którym mowa w 

powyższym pytaniu dot. par. 7 pkt 1b)” 

 
Odpowiedź 14 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 15 

dotyczy Załącznik 1c, §2 pkt.3 

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, w którym momencie następuje przeniesienie ryzyka 

oraz przeniesienie własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego?” 

 
Odpowiedź 15 

Zamawiający informuje, że przeniesienie ryzyka oraz przeniesienie własności przedmiotu 

zamówienia na Zamawiającego następuje po podpisaniu protokołu dostawy, o którym mowa 

w §2 pkt.1 załącznika 1c. 
 

Pytanie 16 

dotyczy Załącznik 1c, §2 pkt.6 

„Prosimy o potwierdzenie, że mowa jest o ten sam protokół, który został wymieniony w  §2 

pkt.2” 

 

Odpowiedź 16 

Zamawiający potwierdza, że mowa jest o tym samym protokole, który został wymieniony w  

§2 pkt.2 

 
Pytanie 17 

dotyczy Załącznik 1c, §4 pkt.1 

„Prosimy o potwierdzenie, że mowa jest o ten sam protokół, który został wymieniony w  §2 

pkt.2” 
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Odpowiedź 17 

Zamawiający potwierdza, że mowa jest o tym samym protokole, który został wymieniony w  

§2 pkt.2 

 
Pytanie 18 

dotyczy Załącznik 1c, §7 pkt.4 

„Prosimy o potwierdzenie, że mowa jest o ten sam protokół, który został wymieniony w  §2 

pkt.2” 

 
Odpowiedź 18 

Zamawiający potwierdza, że mowa jest o tym samym protokole, który został wymieniony w  
§2 pkt.2 
 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 w załączniku 1b: 

 
1) Zapis w § 4 ust. 1 pkt 1.2 otrzymuje brzmienie: 

„odbioru czynności montażu Sprzętu przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości oddania Sprzętu do 

użytkowania” 

 

2) Zapis w § 4 ust. 1 pkt 1.3 otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w których ma 

zostać zamontowany Sprzęt, w celu ich przystosowania do bezpiecznej pracy Sprzętu - nie 

później niż do dnia 15.10.2018r.” 

 

3) Zapis w § 4 ust. 1 pkt 1.4 otrzymuje brzmienie: 

„W celu nadzorowania bieżącego odbioru Sprzętu, protokolarnego potwierdzania odbioru 

i przekazania oraz prawidłowości montażu Sprzętu Zamawiający wyznacza:” 

 

4) Zapis w § 5 ust. 1 pkt 1.3 otrzymuje brzmienie: 

„dokonania prawidłowego montażu Sprzętu w tym dostosowania bunkra do wymogów 

instalowanego urządzenia” 

 

5) Zapis w § 5 ust. 1 pkt 1.4 otrzymuje brzmienie: 

„zapewnienia wykonania instalacji Sprzętu przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia 

pozwalają na wykonanie montażu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym 

prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienie wykonania montażu Sprzętu przez 

osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia;” 

 

6) Zapis w § 5 ust. 1 pkt 1.7 otrzymuje brzmienie: 

„przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i montażowych oraz 

wymaganych testów akceptacyjnych w terminie umożliwiającym rozpoczęcie udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej na zainstalowanym Sprzęcie nie później niż do 30.06.2019r., 

pod warunkiem terminowej realizacji umowy przez Zamawiającego 

i udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w celu przystosowania nie później niż do 

15.10.2018r.” 
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7) Zapis w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W trakcie montażu Sprzętu , Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

bhp i p.poż.” 

  

8) Zapis w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Za szkody rzeczowe i osobowe spowodowane nieprzestrzeganiem w/w ustaleń 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

9) Zapis w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności: koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, 

montażu do wymogów Zamawiającego, usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze jak  

i w okresie gwarancji i rękojmi :” 

 

10) Zapis w § 8 ust. d) otrzymuje brzmienie:  

„Braku montażu lub nienależytego montażu Sprzętu” 

 

11) W § 10 wykreśla się ustępy 2-5 

 

12) Zapis w § 11 ust. 1.1 lit.b) otrzymuje brzmienie: 

„za zwłokę w wykonaniu naprawy / usunięciu wady w wysokości …. zł (słownie: ……) za 

każdy dzień zwłoki” 

Wykreśla się zapis w podpunkcie c), przy czym numeracja zmienia się konsekwentnie. 

 

13) W § 11 dodaje się ust. 3 o treści: 

„Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar naliczonych niniejsza umową jak również 

innych wierzytelności z niej wynikających, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę 

 

Zamawiający informuję, iż 

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian  

2) wszystkie zmiany do umowy wynikające z udzielonych odpowiedzi zostaną uwzględnione 

w umowie jaka będzie zawarta z wybranym Wykonawcą. 

3) Wszystkie zmiany wynikające z udzielonych wyżej odpowiedzi należy uwzględnić przy 

składaniu ofert z powołaniem się na udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.  

 
 

Zamawiający udostępnia nowe treści umów stanowiące załącznik 1a i 1b do SIWZ. 
Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod 

adresem: www.zzpprzymz.pl 
 
 

 
 

 


