
           

 
 

Warszawa, dnia 28/09/2018 r. 

 
ZZP.ZP.190/18.724.18 

 

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-190/18 

 

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 

Załącznik 2 do OFERTY, pkt. 1.12  

„Czy Zamawiający zaakceptuje matrycę wielodetektorową typu OCTAVIUS Detector 1500, 

posiadającą 1405 komór jonizacyjnych na powierzchni 27x27cm, służącą do analizy rozkładu 

dawki 2D i 3D?” 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dopuszcza także takie rozwiązanie. 

 
Pytanie 2 

dotyczy Załącznik 2 do OFERTY, pkt. 22.5 

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowanie matrycy typu OCTAVIUS 

Detector 1500 bez kontrolera” 

 
Odpowiedź 2 

Zamawiający potwierdza. 
 
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. 12.4, 12.5, 12.6  

„W celu umożliwienia złożenia korzystnej cenowo oferty zwracamy się z prośbą o: 
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• wydłużenie czasu skutecznej naprawy do 7 dni roboczych w przypadku naprawy bez użycia 

części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii (pkt 12.4) w zakresie urządzeń 

wyszczególnionych w punkcie 1.12. 

• wydłużenie czasu skutecznej naprawy do 8 tygodni w przypadku naprawy z użyciem części 

zamiennych  licząc od momentu zgłoszenia awarii (pkt 12.5) w zakresie urządzeń 

wyszczególnionych w punkcie 1.12. 

• wydłużenie czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję 

o czas przerwy w eksploatacji do 21 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w zakresie urządzeń wyszczególnionych w 

punkcie 1.12.” 

 
Odpowiedź 4 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu skutecznej naprawy do 7 dni roboczych w 

przypadku naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii (pkt 

12.4) w zakresie urządzeń wyszczególnionych w punkcie 1.12. 

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu skutecznej naprawy do 8 tygodni w przypadku 

naprawy z użyciem części zamiennych  licząc od momentu zgłoszenia awarii (pkt 12.5) w 

zakresie urządzeń wyszczególnionych w punkcie 1.12. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czas naprawy gwarancyjnej, po 

przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji do 21 dni 

roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w 

zakresie urządzeń wyszczególnionych w punkcie 1.12. 

 
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 1c, §2 pkt.3  

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

oraz przeniesienie własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego?” 

 
Odpowiedź 6 

Zamawiający informuję, że przeniesienie ryzyka oraz przeniesienie własności przedmiotu 

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

w paragrafie 2 pkt. 1 załącznika 1c. 

 
Pytanie 7 

dotyczy Załącznik 2 do OFERTY, pkt. 11.3  

„Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy oferowanego wyposażenia medycznego.” 
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Odpowiedź 7 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 8 

dotyczy Załącznik 2 do OFERTY, pkt. 11.5  

„Wykonanie projektu usytułowania poszczególnych elementów przedmiotu oferty wymaga 

precyzyjnej analizy projektu pomieszczeń oraz uzgodnień branżowych. Czy Zamawiający 

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

przedmiotu zamówienia?” 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 9 

dotyczy Załącznik 2 do OFERTY, pkt. 12.9  

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. Zamawiający załączył do postępowania 

PFU Opolskiego Centrum Onkologii. Ze względu na różne warunki lokalowe w szpitalach i 

konieczność prawidłowej wyceny oferty, prosimy o przekazanie Programu Funkocjonalno-

Użytkowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

 
Odpowiedź 9 

Zamawiający udostępnia program funkcjonalno-użytkowy dla Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii. 

 
Pytanie 10 

dotyczy Załącznik 1a, §1  

„Prosimy o zmianę tabeli opisanej w omawianym paragrafie w sposób zgodny z 

Załącznikiem Oferta. Załącznik Oferta posiada pozycje, które zawierają wymagane i 

oceniane parametry cenowe, które powinny być tożsame z zapisami w Załączniku 1a.” 

 
Odpowiedź 10 

Zamawiający udostępnia nowy wzór umowy. 
 

Pytanie 11 

dotyczy Załącznik 1b, §6 pkt.2  

„Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga podania w tabeli pkt.1 ceny jako sumy 

wartości opisanej w Załączniku Oferta jako:   

Wysokoenergetyczny cyfrowy przyspieszacz liniowy wraz z niezbędnymi energiami, stołem 

terapeutycznym, dwoma systemami obrazowania oraz kolimatorem wielolistkowym oraz 

Wyposażenie dodatkowe dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu?” 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający potwierdza, że chodzi o podanie ceny jako sumy cen akceleratora i 

wyposażenia dodatkowego dla Opolskiego Centrum Onkologii  
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Pytanie 12 

dotyczy Załącznik 1c, §2 pkt.6  

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

pkt.2” 

 
Odpowiedź 12 

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

§2 pkt.2 

 
Pytanie 13 

dotyczy Załącznik 1c, §4 pkt.1  

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

pkt.2” 

 
Odpowiedź 13 

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

 
Pytanie 14 

dotyczy Załącznik 1c, §7 pkt.4  

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

pkt.2” 

 
Odpowiedź 14 

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

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 nową, aktualną treść umowy stanowiącą załącznik 1a do 
SIWZ oraz program funkcjonalno-użytkowy dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 

Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod 
adresem: www.zzpprzymz.pl 

 
 
 

 


