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Warszawa, dnia 10.10.2018 r. 
 

ZZP.ZP.165/18.825.18 
 

W Y K O N A W C Y 

 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:   
Dostawę fabrycznie nowej aparatury medycznej: Gamma kamera SPECT-CT w 

liczbie 2 sztuk - ZZP- 165/18 

 
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby 
Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców. 
Treść pytań i odpowiedzi podajemy poniżej. 
 

Pytanie nr 1  
Dotyczy: zał. 2a. pkt 51. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje algorytmu automatycznie dobierającego 
wartość napięcia na lampie podczas badania pacjenta, w celu uzyskania optymalnej jakości 
obrazu przy minimalnej dawce. 
 
Odpowiedź nr 1  
Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 2  
Dotyczy Załącznika 2a. pkt 41. Dla SP i 10 WSKzP. 
Czy Zamawiający wraz z paletą pediatryczną oczekuje rozwiązania multimedialnego (z 
odtwarzaczem DVD) z możliwością odtwarzania np. bajek na monitorze przy gantry dla 
dzieci? 
Odpowiedź nr 2  
Zamawiający oczekuje wraz z paleta pediatryczną możliwości odtwarzania np. 
bajek na monitorze przy gantry lub rozwiązana alternatywnego oraz dla SP 
wymaga dodatkowej palety mammoscyntygraficznej.  

 
Pytanie nr 3  
Dotyczy Załącznika 2a. pkt. 86.  ppkt:  II - (Dla SP) 3 stanowiska lekarskie 
Czy Zamawiający oczekuje dla 3 stanowisk lekarskich 2-monitorowych – również 
dedykowanego monitora do opisów (min. 23”)?  
 
Odpowiedź nr 3  
Tak ,dotyczy tylko SP. 
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Pytanie nr 4  
Prosimy o korektę w celu rozwiania wątpliwości, że pkt 92 dotyczy SP? (obecne brzmienie: 
Tylko dla 10 SP – 1) 
Odpowiedź nr 4  
Tak, dotyczy SP. 
 
Pytanie nr 5  
Prosimy o potwierdzenie, że pakiet opisany w pkt 91. dotyczy SP w liczbie 3?  Tak można 
wnioskować, gdyż podobne funkcjonalności opisane są w pkt.90 – dedykowanym  tylko dla 
10 WSKzP - 2. 
Odpowiedź nr 5  
Tak, dotyczy tylko SP. 
 
Pytanie nr 6  
Dotyczy Załącznika 2a. pkt 15  
Prosimy o potwierdzenie, że monitor podglądu dostępny z obu stron gantry (prawej i lewej) – 
ma być osadzony na swobodnie rotującym wysięgniku? 
Odpowiedź nr 6  
Tak. 

 
Pytanie nr 7  
Dotyczy Załącznika 2a, pkt.61. i zał. 2b, pkt. 8 zał. 2.b. 
Prosimy o oczywistą korektę brzmienia pkt 61 dotyczącego topogramu (który nie jest z 
definicji skanem spiralnym) przez wykreślenie słowa „spiralnego”, i zmianę brzmienia pktów 
na następujące: 
2a. pkt.61. Długość pojedynczego skanu przeglądowego (topogram) wykorzystywanego do 
modulacji dawki ≥ 159 cm 
2b. pkt.8. Długość pojedynczego skanu przeglądowego (topogram) wykorzystywanego do 
modulacji dawki ≥ 159 cm 
Odpowiedź nr 7  
Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt. 61 z 2a i pkt. 8 z 2b w następujący 

sposób: „długość skanu przeglądowego (topogram) - wykorzystywanego do 

modulacji dawki ≥ 159 cm”. 

 

Pytanie nr 8  
Dotyczy Załącznika 2b., ad. pkt. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 i 15.  
Prosimy o uściślenie, czy rozwiązania opcjonalne, jak np. dodatkowe kolimatory, rozwiązania 
technologiczne przechowywania kolimatorów, licencje na stacjach opisowych itp.) oczekiwane 
w zał. 2.b pkt 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, są istotne dla obu miejsc: SP i 10 WSzKzP? 
Prosimy o zaznaczenie w treści w/w punktów nazwy ośrodka: SP  i/lub 10WSKzP. 
Odpowiedź nr 8  
Zamawiający wymaga dla SP: pkt 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14.  Dla 10 WSzKzP 5, 10, 

11. 
 

Pytanie nr 9  
Dotyczy Załącznika 2b, pkt. 10, System AKWIZYCYJNY: Stacja Operatora 1-monitorowa = 0 
pkt; 2-monitorowa = 1 pkt. 
Prosimy uprzejmie o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem Stacja Operatora 2-
monitorowa rozumie, iż oba systemy (SPECT i CT) w skanerze hybrydowym SPECT/CT są 
obsługiwane na dwóch monitorach dedykowanych do obu tych rodzajów akwizycji z jedną 
klawiaturą i myszką, nie zaś 1 monitor – do badań SPECT - ze swoją klawiaturą i myszą, a 
drugi monitor/-y do badań CT – ze swoją klawiaturą i myszą. 
Odpowiedź nr 9  
Tak. 
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Pytanie nr 10  
Dotyczy Załącznika 2a. pkt. 103.  
W związku z wymogiem pkt 103 dotyczącego deinstalacji starej gammakamery – prosimy o 
usunięcie punktu 15 z zał. 2.b., który też dotyczy deinstalacji. 
Odpowiedź nr 10  
Tak. 

 
Pytanie nr 11  
Dotyczy Załącznika 2a. pkt. 9. 
Prosimy o potwierdzenie, czy oprogramowanie antywirusowe dotyczy stacji akwizycyjnej i 
stacji diagnostycznych (lekarskich?) 
 
Odpowiedź nr 11  
Tak.  
 
Pytanie nr 12  
Dotyczy Załącznika 2A. pkt.26. 
Prosimy o potwierdzenie, że podane wartości mają być potwierdzone wg standardów NEMA 
zawartych w specyfikacjach producenta dla oferowanego skanera.  
Odpowiedź nr 12  
Nie zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 13  
Dotyczy Załącznika nr 2a, Dotyczy V. Stanowiska opisowe lekarskie, Wymagania ogólne pkt 
84 
Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku adaptacji/wykorzystania serwera aplikacyjnego 
posiadanego przez Zamawiającego, będzie wymagane udzielenie gwarancji jakości na 
elementy dostarczone w ramach niniejszego postępowania i na warunkach gwarancji 
opisanych w SIWZ?  
Odpowiedź nr 13  
Tak. 

 
Pytanie nr 14  
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym komputer PC wyposażony będzie dysk HDD 
łącznej fizycznej pojemność min. 250 GB? 
Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty i premiuje wybiórczo rozwiązania konkretnych 
firm. Producent dopasowuje optymalnie parametry sprzętowe komputera stacji klienckiej i 
oferowane przez nas rozwiązanie zapewnia optymalną prace i wydajność systemu. 
 
Odpowiedź nr 14  
Tak Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15  
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty 
Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ( 1 pkt ) za oprogramowanie umożliwiające:  
Oprogramowanie harmonizujące SUV z różnych SKANERÓW i 
typów rekonstrukcji. 
 
Bezterminowa licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. 

TAK - 1pkt 
NIE – 0 pkt 

 
Odpowiedź nr 15  
Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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Pytanie nr 16  
Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty 
Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ( 1 pkt ) za oprogramowanie umożliwiające:  
Oprogramowanie umożliwiające ocenę odpowiedzi na leczenie 
chłoniaka ziarnicznego (HL) oraz określonych rodzajów chłoniaków 
nieziarnicznych (NHL) poprzez pięciopunktowa skalę Deauville'a 
 
Bezterminowa licencja dla 1 jednoczesnego użytkownika. 

TAK - 1pkt 
NIE – 0 pkt 

 
Odpowiedź nr 16  
Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie nr 17  
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, OWU § 3 ust. 5 
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu tego punktu na „ Zapewnić interfejs i 
oprogramowanie wraz z bezpłatnym uaktualnieniem w okresie gwarancji”? Na dzień dzisiejszy 
producent zapewnia 6 wersji językowych w tym angielski, niemiecki, francuski i hiszpański 
jednak nie ma j. polskiego 
Odpowiedź nr 17  
Tak. 

 
Pytanie nr 18  
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, OWU § 7 ust. 2.2 
Czy Zamawiający dopuszcza aby usuwanie drobnych usterek nie uniemożliwiających pracy 
można było przeprowadzić w uzgodnionym terminie dogodnym dla klienta, przekraczającym 7 
dni w którym nie ma badań? 
Odpowiedź nr 18  
Wiążący jest załącznik 2a do oferty. 

 
Pytanie nr 19  
Kto będzie stroną dla podwykonawcy zawieranej umowy – Zakład Zamówień Publicznych przy 
Ministrze Zdrowia, czy każdy z dwóch ośrodków będzie zawierał umowę osobno? 
Odpowiedź nr 19  
Tak. 
 

Pytanie nr 20  
W przypadku informacji, ze każdy z ośrodków będzie zawierał osobną umowę z Wykonawcą, 
czy Zamawiający potwierdza, że każdy z tych ośrodków będzie właściwym podmiotem do 
wystawienia faktur/faktury z tytułu realizacji przedmiotu umowy na jego rzecz?  
Odpowiedź nr 20  
Każdy z dwóch ośrodków.  
 

Pytanie nr 21  
W przypadku informacji, ze każdy z ośrodków będzie zawierał osobną umowę z Wykonawcą, 
czy Zamawiający potwierdza, że każdy z tych ośrodków będzie właściwym podmiotem do 
wystawienia faktur/faktury z tytułu realizacji przedmiotu umowy na jego rzecz? 
Odpowiedź nr 21  
Tak. 
 

Pytanie nr 22  
Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie w załączniku nr 1 do SIWZ w §4 ust. 1 terminu 
płatności faktury, który na moment składania oferty musi być znany wykonawcy, czy to 
będzie 60 dni, czy 30 dni od daty dostarczenia faktury? 
Odpowiedź nr 22  
30 dni od daty dostarczenia faktury.  
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Pytanie nr 23  
Czy zamawiający oczekuje wystawienia dwóch faktur za realizację każdego przedmiotu 
umowy ?  
Wykonawca aby zgodnie z prawem podatkowym wystawić fakturę ma termin do 30 dni od 
wykonania świadczenia na wystawienie faktury VAT, a podany w SIWZ okres między 
terminem realizacji i terminem uruchomienia przekracza 30 dni. 
Odpowiedź nr 23  
Tak.  

 
Pytanie nr 24  
Prosimy zamawiającego o potwierdzenie, jakie dokumenty/protokoły będą potwierdzały 
wykonanie dostawy, a jakie dokumenty wykonanie zakresu instalacji i uruchomienia ? 
Odpowiedź nr 24  
Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie protokół dostawy, a potwierdzeniem 
instalacji i uruchomienia – protokół instalacji i uruchomienia.  

 
Pytanie nr 25  
Czy zamawiający przewiduje inny protokoł np. protokół końcowy potwierdzający wykonanie 
przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu umowy?  
Odpowiedź nr 25  
Nie. 

 

Pytanie nr 26  
W przypadku dwóch faktur dla każdego ośrodka, czy wyżej wymienione dokumenty: protokół 
dostawy i protokół instalacji i uruchomienia będą stanowiły odpowiednio podstawę do 
wystawienia odpowiedniej faktury za dany zakres?  
Odpowiedź nr 26  
Tak.  
 

Pytanie nr 27  
W przypadku dwóch faktur, czy termin ich płatności, liczony od daty dostarczenia faktury 
będzie jednakowy dla każdej z faktur, dla każdego z bezpośrednich odbiorców?  
Odpowiedź nr 27  
Tak.  

 
Pytanie nr 28  
Czy faktury należy doręczać do Zamawiającego, czy do bezpośredniego odbiorcy?  
Odpowiedź nr 28  
Do bezpośredniego odbiorcy.  

 
Pytanie nr 29  
O jakim protokole odbioru jest mowa w §4 ust.1 załącznika nr 1 do SIWZ? Czy chodzi 
protokół odbioru dostawy, czy odbioru przedmiotu umowy? 
Zapłata za dostarczony towar (…) od daty dostarczenia faktury, wraz z protokołem odbioru 
podpisanym przez obie strony.  
Odpowiedź nr 29  
Protokół dostawy.  
 

Pytanie nr 30  
Prosimy o przesunięcie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do obu ośrodków na 
30.11.2018 podobnie jak w równolegle prowadzonym postępowaniu ZZP- 174/18. Z uwagi na 
skomplikowany i długotrwały proces produkcji przedmiotu dostawy oraz krótki okres między 
spodziewanym rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania a oczekiwanym terminem 
dostawy, naraża to potencjalnego wykonawcę na duże ryzyko opóźnienia w dostawach. Co 



  6  
  

więcej pragniemy zwrócić uwagę, iż w przytoczonym, równolegle toczącym się postępowaniu 
które zostało ogłoszone tego samego dnia terminy dostaw są określone właśnie na 
30.11.2018 co wydaje się uzasadniać przedmiotową prośbę.  
Odpowiedź nr 30  
Zamawiający wyraża zgodę.  
 

Pytanie nr 31  
Czy dostawa i o ile to koniecznie przechowywanie przedmiotu zamówienia do czasu jego 
instalacji ma mieć miejsce u bezpośredniego odbiorcy, wskazanego w SIWZ?  
Odpowiedź nr 31  
Tak.  
 

Pytanie nr 32  
Czy szkolenia, o których mowa w SIWZ (zal. 2a pkt. 108-110) należy wykonać w terminie 
wskazanym jako termin instalacji i uruchomienia do 29.04.2019 ? 
Odpowiedź nr 32  
Tak. 
 

Pytanie nr 33  
Dotyczy SIWZ, rozdz. IV, pkt. 2.1 
Czy Zamawiający za spełnienie w/w warunku uzna posiadanie przez Wykonawcę aktualnego 
zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie wymaganym w 
art. 4, ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – prawo atomowe tj. uruchamianie 
oferowanych gammakamer?  Uprzejmie zwracamy uwagę, że przepis art. 4 ust. 1 w/w 
ustawy nie obejmuje swym zakresem serwisowania urządzeń tylko ich stosowanie 
(„uruchamianie i stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące”), w 
związku z czym zezwolenia wydawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na w/w 
podstawie także nie obejmują (i nie mogą obejmować) serwisowania.  
Odpowiedź nr 33  
Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę aktualnego zezwolenia Prezesa 
PAA w zakresie uruchamiania oferowanych gammakamer za spełnienie 
wymaganego warunku. 
 
Pytanie nr 34  
Dotyczy SIWZ, rozdz. IV, pkt. 2.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z tego warunku udziału w postępowaniu? 
Zaświadczenie PAA dotyczy uruchomienia urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i 
jako takie potrzebne jest dopiero na etapie instalacji (uruchomienia) urządzenia a nie na 
etapie składania ofert. Zaświadczenie wydawane jest dla konkretnego modelu, rodziny 
urządzeń i w przypadku chęci zaoferowania najnowszych rozwiązań niektóre podmioty mogą 
go jeszcze nie posiadać. Przesunięcie w czasie konieczności przedłożenia w/w zezwolenia (z 
daty składania ofert na datę uruchomienia zaoferowanego przedmiotu umowy) umożliwi 
wszystkich potencjalnym wykonawcom zaoferowanie najnowszych rozwiązań oraz pozwoli na 
uzyskanie potrzebnych dokumentów. 
Odpowiedź nr 34  
Zamawiający wymaga dostarczenia pozwolenia PAA najpóźniej przed terminem 
rozpoczęcia montażu gammakamery. 
 
Pytanie nr 35  
Prosimy o wskazanie miejsca dostawy elementów urządzenia oraz miejsca ich składowania aż 
do chwili instalacji w każdym z ośrodków.  
Odpowiedź nr 35  
W Szpitalach bezpośrednich odbiorców. 
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Pytanie nr 36  
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu Umowy Zamawiający wymaga wykonania 
testów i pomiarów w zakresie wymaganym przez Państwową Inspekcję Sanitarną  
Odpowiedź nr 36  
Tak. 
 

Pytanie nr 37  
Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ, OWU §  3  ust. 5   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „bezpłatny” - Pozwalamy sobie 
przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia 
Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - należy przez to 
rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  
Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane świadczenie 
nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy 
zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
Odpowiedź nr 37  
Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 
Pytanie nr 38  
Dotyczy SIWZ, rozdz. VI, pkt. 7.1.4 
Prosimy o doprecyzowanie jaki projekt rozumie Zamawiający w sformułowaniu: „… zgodnie z 
pozytywnie zaopiniowanym projektem” – o jaki projekt chodzi oraz kto (jaki organ) miałby 
ten projekt zaopiniować?  
Odpowiedź nr 38  
Zamawiający ma tu na myśli projekt osłon radiologicznych. 
 
Pytanie nr 39  
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, OWU § 7 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: „z zastrzeżeniem, ze dla sprzętu IT okres ten 
wynosi lat 5”? Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. 
Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku 
o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku 
dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie 
wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp 
technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym 
zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. 
Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na 
tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak 
długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności 
komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z 
dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem 
praktycznie niemożliwym do wykonania. 
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z 
powyższa propozycją. 
Odpowiedź nr 39  
Dopuszcza. 
 

Pytanie nr 40  
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, OWU § 7  
Czy celem doprecyzowania Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ust. 4-6: 
„4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje 
tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w 
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szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w 
szczególności: 
a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania 
się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie 
itp.) 
c. materiały eksploatacyjne, 
5. Wszelkie interwencje serwisowe skutkują przedłużeniem gwarancji o czas niesprawności 
urządzenia. 
6. zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  z 
tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku 
usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?? 
Odpowiedź nr 40  
Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytanie nr 41  
Dotyczy SIWZ punkt V 13, 14 oraz punkt XII 3 
Prosimy o doprecyzowanie, jakie dokumenty i oświadczenia należy załączyć do oferty a jakich 
Zamawiający będzie żądał na wezwanie. 
Odpowiedź nr 41  
Postanowienie pkt 14 rozdziału V SIWZ  
,,Pożądane jest aby dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 1.8. niniejszego 
rozdziału Wykonawca złożył wraz z ofertą’’ Oznacza, że Wykonawca nie ma 
obowiązku złożenia dokumentów wraz z ofertą.  
Złożenie dokumentów jedynie umożliwia dokonanie wyboru najkorzystniejszej 
oferty w krótszym czasie. 
 

Pytanie 42 

Dotyczy rozdz. IV pkt. 2.1. oraz rozdz. V. pkt. 2. 2.1 siwz: W rozdziale IV, pkt 2.1 SIWZ 
postawiono warunek, że o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają 
kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. wykażą 
posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla 

Wykonawcy w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma kamery. 
W ślad za tym wymogiem, w rozdziale V pkt 2.1.1 SIWZ  Zamawiający wymaga dokumentów 
potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 
1126), tj. zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w 

zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma kamery – art. 4 ust. 1 

pkt. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 z 

późn. zm. ). Odpowiednio  sformułowano również postanowienia ogłoszenia o zamówieniu, 
czyli sekcję III.1.1)  ogłoszenia o zamówieniu zawierającą ww. warunek, przy czym w 
ogłoszeniu nie wskazano jaki dokument należy złożyć na jego potwierdzenie. 

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 4 Prawa atomowego (dalej również „PA”) przewiduje, że 
wykonywanie działalności związanej z narażeniem (czyli procesem, w którym organizm ludzki 
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podlega działaniu promieniowania jonizującego), polegającej na produkowaniu, instalowaniu, 
stosowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrocie tymi 
urządzeniami wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony radiologicznej, z zastrzeżeniem art. 6 pkt 1. Natomiast w pkt 5 tej samej jednostki 
redakcyjnej PA jest mowa o działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń 
wytwarzających promieniowanie jonizujące.  

Zamawiający stawiając wymóg posiadania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 
(dalej „PPAA”) w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanej gamma kamery błędnie 
zatem odesłał do art. 4 ust. 1pkt 4 Prawa atomowego, gdyż uruchamiania (serwisowania) 
dotyczy pkt 5. Niemniej należy podkreślić przede wszystkim to, że Zamawiający 
bezpodstawnie utożsamia zezwolenie, o którym jest mowa w ww. przepisie z kompetencjami 
lub uprawnieniami w rozumieniu art. 22 ust. 1b pkt 1) Pzp.  

Zezwolenie PPAA w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest udzielane 
na określone urządzenie w trybie przepisów KPA. Wniosek o jego wydanie musi zawierać 
m.in. określenie rodzaju, zakresu i miejsca wykonywania działalności związanej z narażeniem, 
w czym mieści się właśnie konkretny model urządzenia wytwarzającego promieniowanie. 
Wykonawca posiada takie zezwolenie np. na SPECT/CT Discovery NM/CT 670 CZT, a więc 
generalnie może prowadzić działalność związaną z narażeniem. Niemniej nie obejmuje ono 
uruchomienia urządzenia, które mogłoby spełnić wymagania Zamawiającego w niniejszym 
przetargu, tj. najnowszego aparatu, który jest dopiero  wprowadzany do obrotu na terenie RP.  

Nie sposób jednak przyjąć, że zezwolenie, o którym mowa w rozdziale V pkt 2.1.1 SIWZ                      
(a w konsekwencji odpowiadający mu warunek udziału w postępowaniu) stanowi uprawnienie 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej w rozumieniu art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp, a 
tym samym jest dokumentem z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Aktualnie obowiązujące Prawo przedsiębiorców zasadniczo nie operuje pojęciem działalności 
zawodowej. Działalnością gospodarczą jest natomiast zorganizowana działalność zarobkowa, 
wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Działalność zawodowa niewątpliwie może 
być jednym z wyznaczników działalności gospodarczej (o ile ma charakter zarobkowy, oraz 
jest wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły). W istocie zatem kompetencje lub 
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy utożsamiać z prawnym 
obowiązkiem uzyskania określonych koncesji, zezwoleń, czy licencji, które warunkują 
rozpoczęcie i kontynuowanie takiej działalności.  

Wykonywanie działalności związanej z narażeniem (w rozumieniu PA) nie stanowi 

formy (rodzaju) działalności zawodowej, ale odnosi się do czynności faktycznych 

związanych (w omawianym przypadku) z uruchomieniem konkretnego urządzenia 

wytwarzającego promieniowanie. Oznacza to, że zezwolenie PPAA nie ma nic wspólnego 
z działalnością zawodową wnioskodawcy jako taką, lecz odnosi się do konkretnych czynności, 
które zamierza podjąć (w szczególności w ramach tejże działalności).  

Ponadto, zgodnie z  definicją „narażenia” (art. 3 pkt 15 PA) - jest to proces, w którym 
organizm ludzki podlega działaniu promieniowania jonizującego. Zatem działalność, o której 
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mowa w art. 4 PA - czyli działalność związaną z narażeniem - należy traktować jako określone 
czynności faktyczne, które nie muszą mieć związku ani z celem zarobkowym, ani tym bardziej 
z działalnością o charakterze ciągłym. Zezwolenie jest konieczne do jednorazowej akcji 
uruchomienia konkretnego  urządzenia i na tym może skończyć się jego praktyczne znaczenie. 
W związku z tym nie może być rozpatrywane jako warunek  „prowadzenia określonej 
działalności zawodowej”, lecz wyłącznie jako uprawnienie konieczne do zrealizowania 
określonego celu. Wydaje się że dobrym porównaniem jest tutaj pozwolenie na budowę. 
Wykonywanie robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia (o ile wynika to z 
odpowiednich przepisów), ale nie sposób uznać go jako uprawnienia do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej polegającej na wznoszeniu budynku.  

W tych okolicznościach należy stwierdzić, że ww. zezwolenie nie może stanowić warunku 
udziału w postępowaniu. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z SIWZ oraz 

ogłoszenia o zamówieniu warunku  zwartego w rozdziale IV pkt 2.1 (2.1. 

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia 

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania 

(serwisowania) oferowanej gamma kamery.) oraz sekcji III.1.1)  ogłoszenia 

o zamówieniu, a w konsekwencji  obowiązku złożenia zezwolenia Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania 

(serwisowania) oferowanej gamma kamery – art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 

listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 poz. 576 z późn. zm. ). 

Na marginesie pragniemy zauważyć, że wystarczającym zabezpieczeniem Zamawiającego na 
okoliczność posiadania w przyszłości przez wykonawcę zezwolenia PAA będzie zastrzeżenie 
we wzorze umowy obowiązku jego przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
przystąpienia do uruchomienia aparatu. Ewentualnie dodatkowo (na podstawie §13 ust. 1 
ww. rozporządzenia  w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 PZP) żądanie od wykonawcy w postępowaniu 
jedynie wniosku (opatrzonego prezentatą wpływu) o wydanie zezwolenia na wykonywanie 
działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące złożonego do Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki, jako dostatecznie uprawdopodobniającego uzyskanie 
zezwolenia w dacie uruchomienia  

Odpowiedź 42 

Zamawiający wymaga dostarczenia pozwolenia PAA najpóźniej przed terminem 

rozpoczęcia montażu gammakamery. 

 
Pytanie 43 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-
eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 26, Rozdzielczość przestrzenna 
SPECT po rekonstrukcji iteracyjnej z rozproszeniem (kolimatory LEHR): centralna 
≤ 6,5 mm, promieniowa ≤ 5,8 mm, styczna ≤  5,2 mm. Wnosimy o zmianę na zapisu 
na: „Rozdzielczość przestrzenna SPECT po rekonstrukcji z rozproszeniem (kolimatory LEHR) 
według NEMA Standards Publication: centralna ≤ 12 mm, promieniowa ≤ 12 mm, styczna ≤  
9 mm”, ponieważ tylko wystandaryzowany pomiar zapewnia porównywalność wyników od 
różnych producentów. Nasza firma nie podaje tego parametru inaczej niż zgodnie ze 
standardem NEMA. Taki zapis pozwoli nam złożyć ważną ofertę. 

Odpowiedź 43 



  11  
  

Zamawiający wymagając spełnienia wskazanych parametrów oczekuje 

zaoferowania oprogramowania typu Evolution for Bone, Flash 3D (lub inne 

zgodnie z nazewnictwem producenta), które prawie dwukrotnie poprawiają 

rozdzielczość przestrzenną, Biorąc pod uwagę argumentację wykonawcy 

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia wartości liczbowych rozdzielczości 

przestrzennej w oryginalnych materiałach producenta, jeśli nie są podawane. 

Jednocześnie na potwierdzenie faktu dostarczenia wymaganego oprogramowania 

oczekuje załączenia materiałów opisujących to oprogramowanie. 
 

Pytanie 44 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-
eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 44, Moc maksymalna rzeczywista 
generatora, ≥ 50 kW, podać. Nasza najnowsza kamera SPECT/CT wprowadzona na rynek 
w lipcu 2018 wyposażona w 8 warstwowy tomograf CT o dostępnej w protokołach klinicznych 
mocy generatora 24 kW, jest wyposażona w iteracyjny algorytm rekonstrukcji CT (GE: ASiR, 
Siemens: SAFIRE itd.). Zastosowanie tego algorytmu powoduje, że efektywna moc 
generatora dostępna w protokołach klinicznych w naszym aparacie wynosi 40 kW. Zwracamy 
uwagę na fakt, że dopuszczony aparat firmy Siemens z tomografem 6 warstwowym o 
nominalnej mocy generatora 50 kW wykorzystuje w protokołach klinicznych maksymalnie 
moc 44,85 kW (345 mA x 130 kV). Dlatego wnosimy o zmianę zapisu na: „Rzeczywista moc 
maksymalna generatora dostępna w protokołach klinicznych, lub efektywna w przypadku 
zaoferowania iteracyjnego algorytmu rekonstrukcyjnego CT (typu ASiR, SAFIRE lub 
równoważny) ≥ 40 kW, podać”, co pozwoli nam złożyć ważną konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź 44 

Zamawiający dopuszcza rzeczywistą lub efektywną moc generatora  40kW. 
 

Pytanie 45 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-

eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 48, Maksymalny prąd anody lampy 

rtg, ≥ 300mA, podać. Nasza najnowsza kamera SPECT/CT wprowadzona na rynek w lipcu 
2018 wyposażona w 8 warstwowy tomograf CT o maksymalnym prądzie anodowym 200 mA, 
jest wyposażona w iteracyjny algorytm rekonstrukcji CT ASiR. Zastosowanie tego algorytmu 
powoduje, że efektywny prąd anodowy wynosi 333 mA. Zwracamy uwagę na fakt, że 
dopuszczony aparat firmy Siemens z tomografem 6 warstwowym charakteryzuje się 
maksymalnym prądem anodowym 345 mA. Dlatego wnosimy o zmianę zapisu na: 
„Maksymalny rzeczywisty prąd anody lampy rtg, lub efektywny prąd anodowy  w przypadku 
zaoferowania iteracyjnego algorytmu rekonstrukcyjnego CT (typu ASiR, SAFIRE lub 
równoważny) ≥ 300mA, podać.”, co pozwoli nam złożyć ważną konkurencyjną ofertę. 

Odpowiedź 45 

Ze względu na kontrastowość obrazu dla wysokich prądów anody zamawiający 

podtrzymuje brzemiennie wymogu.  
 

Pytanie 46 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-

eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 51, Szybkość chłodzenia anody lampy 

rtg. [kHU/min], ≥ 800 kHU/min. Ponieważ przy zastosowaniu algorytmu ASiR 
uzyskujemy taką samą jakość obrazowania przy niższych parametrach ekspozycji, szybkość 
chłodzenia może być niższa bez ryzyka przegrzania lampy. Dlatego wnosimy o zmianę zapisu 
na: „Szybkość chłodzenia anody lampy rtg. [kHU/min], ≥ 500 kHU/min”, co pozwoli nam 
złożyć ważną konkurencyjną ofertę. 
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Odpowiedź 46 

Zamawiający podtrzymuje brzemiennie wymogu. Szybkość chłodzenia anody jest 

dla zamawiającego parametrem definiującym funkcjonalność wykonywania dużej 

liczby badań w sposób ciągły nie wymagający przestojów pomiędzy badaniami 

SPECT CT . 
 

Pytanie 47 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-

eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 52, Pojemność cieplna anody lampy 

rtg, ≥ 5 MHU. Ponieważ przy zastosowaniu algorytmu ASiR uzyskujemy taką samą jakość 
obrazowania przy niższych parametrach ekspozycji, pojemność cieplna anody może być 
niższa bez ryzyka przegrzania lampy. Dlatego wnosimy o zmianę zapisu na: „Pojemność 
cieplna anody lampy rtg, ≥ 2 MHU”, co pozwoli nam złożyć ważną konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź 47 

Zamawiający podtrzymuje brzemiennie wymogu. Pojemność cieplna anody  jest 

dla zamawiającego parametrem definiującym funkcjonalność wykonywania dużej 

liczby badań w sposób ciągły nie wymagający przestojów pomiędzy badaniami 

SPECT CT. 
 

Pytanie 48 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-
eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 58, Najkrótszy czas pełnego obrotu 
(360º) przy wielowarstwowej akwizycji spiralnej układu lampa rtg-detektor max. 
0,6 sek. Ponieważ nasz aparat ma wyższą niż wymagana górną wartość pitch, co pozwala na 
skrócenie czasu akwizycji, wnosimy o zmianę zapisu na: „Najkrótszy czas pełnego obrotu 
(360º) przy wielowarstwowej akwizycji spiralnej układu lampa rtg-detektor < 1s”, co pozwoli 
nam złożyć ważną konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź 48 

Czas obrotu w SPECT CT jest jednym z najistotniejszych parametrów 

definiujących rozdzielczość czasową uzyskiwanych obrazów.  Zamawiający 

podtrzymuje brzmienie wymogu w pkt 58. 
 

Pytanie 49 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-
eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 59, Maksymalny czas trwania 
ciągłego spiralnego skanu wielowarstwowego ≥ 100 s (dla  minimum 6 warstw). 
Ze względu na minimalną różnicę maksymalnego czasu skanu spiralnego w naszym aparacie, 
który wynosi 90 s, wnosimy o zmianę zapisu na: „Maksymalny czas trwania ciągłego 
spiralnego skanu wielowarstwowego ≥ 90 s (dla  minimum 6 warstw)”, co pozwoli nam złożyć 
ważną konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź 49 

Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 50 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-

eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 60, Długość ciągłego spiralnego 

pojedynczego skanu wielowarstwowego ≥ 159 cm. Ze względu na minimalną różnicę 
długość ciągłego spiralnego pojedynczego skanu wielowarstwowego w naszym aparacie, 
która wynosi 150 cm, wnosimy o zmianę zapisu na: „Długość ciągłego spiralnego 
pojedynczego skanu wielowarstwowego ≥ 150 cm”, co pozwoli nam złożyć ważną 
konkurencyjną ofertę. 
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Odpowiedź 50 

Ze względu na statystyczną wysokość populacji pacjentów przekraczający 160 cm 

zamawiający podtrzymuje brzmienie wymogu. 
 

Pytanie 51 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-

eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 61, Długość spiralnego pojedynczego 

skanu przeglądowego (topogram) wykorzystywanego do modulcji dawki ≥ 159 

cm. Ze względu na minimalną różnicę długość spiralnego pojedynczego skanu przeglądowego 
(topogram) wykorzystywanego do modulcji dawki w naszym aparacie, która wynosi 150 cm, 
wnosimy o zmianę zapisu na: „Długość spiralnego pojedynczego skanu przeglądowego 
(topogram) wykorzystywanego do modulcji dawki ≥ 150 cm”, co pozwoli nam złożyć ważną 
konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź 51 

Ze względu na statystyczną wysokość populacji pacjentów przekraczający 160 cm 

zamawiający podtrzymuje brzmienie wymogu. 
 

Pytanie 52 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-

eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 64, Rozdzielczość 

wysokokontrastowa (przestrzenna), zmierzona w maksymalnym polu 

akwizycyjnym, przy 2 % MTF, ≥ 15,0 lp/cm. Ponieważ w naszym nowym 8 
warstwowym tomografie firma specyfikuje rozdzielczośc dla 10% MTF wynoszącą 13 lp/cm, 
co odpowiada wartości 15 lp/cm przy 2% MTF wnosimy o zmainę zapisu na: „Rozdzielczość 
wysokokontrastowa (przestrzenna), zmierzona w maksymalnym polu akwizycyjnym, przy 2 % 
MTF, ≥ 15,0 lp/cm lub przy 10% MTF ≥ 13,0 lp/cm, w zależności od tego jak producent 
podaje ten parametr w oficjalnych danych produktowych”, co pozwoli nam złożyć ważną 
konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź 52 

Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie 

wymogu rozdzielczości i wysokokontrastowej w przy 2% krzywej MTF min. 15,0 

lp/cm. 
 

Pytanie 53 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-

eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 99, Automatyczny lub ręczny import 

badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem 

bieżącym, (Dla 10 WSKzP – ręczny import badań), (Dla SP  – automatyczny, bez 

udziału użytkownika konsoli w tle). Skoro wymóg jednego z Ośrodków uniemożliwia 
złożenie ważnej oferty do drugiego Ośrodka bez posiadania automatycznego importu i w 
dodatku jest sprzeczny z początkowym zapisem „Automatyczny lub ręczny import…”, 
wnosimy o zmiane zapisu na: „Automatyczny lub ręczny import badań poprzednich z 
archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym.”, co pozwoli nam złożyć 
ważną konkurencyjną ofertę. 
Odpowiedź 53 

Dla 10 WSKzP  i SP  ręczny lub automatyczny import badań. Jednocześnie 

wprowadza punktacje dla automatycznego importu badań poprzednich z 

archiwum PACS dla SP:  Automatyczny = 1 pkt , ręczny = 0 pkt. 
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Pytanie 54 

Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Oferowane parametry techniczno-

eksploatacyjne i warunki graniczne”, Wiersz 100, Oprogramowanie zintegrowane 

z serwerem aplikacyjnym, do dystrybucji badań na oddziały (serwer 

dystrybucyjny), umożliwiające na natychmiastowe otwieranie badań dostępnych 

w ramach serwera aplikacyjnego z poziomu przeglądarek internetowych (IE, 

Safari, Android) także na urządzeniach przenośnych np. IPAD. Oprogramowanie 

umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: rekonstrukcje 

VRT, MIP, MPR; zmiana okna wyświetlania; biblioteka układów wyświetlania 

(layouty); podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie. 
Wyświetlanie obrazów diagnostycznych w przeglądarce internetowej, zwłaszcza na 
urządzeniach przenośnych takich jak iPAD nie może spełniać wymogów dla stanowisk 
diagnostycznych. Ponadto  nasza firma nie oferuje takiego rozwiązania o, naszym zdaniem, 
znikomej wartości klinicznej.  Dodatkowo jest to wymóg tylko jednego z dwóch Ośrodków. 
Dlatego wnosimy o całkowite wykreślenie wiersza 100,  co pozwoli nam złożyć ważną ofertę. 
Odpowiedź 54 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w oprogramowania ale nie wymaga. 
 

Pytanie 55 

Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów 

techniczno-użytkowych”, Wiersz 1, Długość ciągłego hybrydowego skanu 

SPECT/CT (przy jednej ciągłej spirali TK) ≥ 159 [cm]. Długość ciągłego hybrydowego 
skanu SPECT/CT w naszym aparacie wynosi 150 cm. Dlatego wnosimy o zmianę zapisu na: 
„Długość ciągłego hybrydowego skanu SPECT/CT (przy jednej ciągłej spirali TK) ≥ 150 [cm].” 
Odpowiedź 55 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 

Pytanie 56 

Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów techniczno-
użytkowych”, Wiersz 2, Możliwość ustawienia detektorów pod kątem ostrym < 80º. W 
związku z faktem, że kardiologiczna aplikacja, do której firma Siemens stosuje kąt ostry jest 
oceniana w wierszu 4, wnosimy o całkowite wykreślenie wiersza 2. 
Odpowiedź 56 

W wierszu 2 z zał. 2b  zamawiający nie odwołuje się do kardiologicznej aplikacji 

ocenianej w wierszu  4  a odwołuje się do standardowych badań z 

wykorzystaniem kolimatorów LEHR. W związku z tym podtrzymuje brzmienie 

zapisu. 
 

Pytanie 57 

Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów 

techniczno-użytkowych”, Wiersz 4, Para kolimatorów kardiologicznych 

wysokoczułych (> 800 cpm/uCi przy 28cm) – do akwizycji ultraszybkiej (do 5 

min) akwizycji serca SPECT po orbicie kardio-centrycznej pod wzajemnym kątem 

< 90º i w odległości od miokardium > 25 cm –  przy zachowaniu jakości badania 

wykonywanego za pomocą standardowych kolimatorów LEHR. Zestaw wraz z 

oprogramowaniem do rekonstrukcji badań serca, Tak – 4 pkt, Nie – 0 pkt. 
Zważywszy na fakt nieproporcjonalnie wysokiego w porównaniu z innymi parametrami 
punktowania tej aplikacji oferowanej wyłacznie przez firmę Siemns (kolimator SMARTZOOM 
oraz oprogramowanie IQ•SPECT, nazwy własne firmy Siemens). Biorąc również pod uwagę, 
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że zakup realizowany jest w programie onkologicznym a nie kardiologicznym, wnosimy o 
zmiane punktacji na „Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt”. 
Odpowiedź 57 

Wymagania dla SP ukierunkowane są na badania kardiologiczne SPECT 

wykonywane często u pacjentów onkologicznych w związku z tym skrócenie 

akwizycji o 75% w stosunku do rozwiązania standardowego jest uzasadnione 

klinicznie i finansowo. Punktacja pozostaje bez zmian.   
 

Pytanie 58 

Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów 

techniczno-użytkowych”, Wiersz 5, System przechowywania kolimatorów w 

postaci 4 szuflad (dla różnych typów par kolimatorów, oprócz HE) – zintegrowany 

ze skanerem, minimalizujący kolizyjność ruchów wózka w pomieszczeniu, w 

którym będzie zainstalowany aparat SPECT/CT i przyspieszający tym samym cały 

cykl badań, kontroli jakości i weryfikacji codziennej z założonymi i zdjętymi 

kolimatorami  oraz minimalizując ryzyko uszkodzenia gammakamery / 

detektorów / kolimatorów podczas ich wymiany. Zważywszy na fakt, że tylko jeden z 
dwóch wymaganych kolimatorów, kolimator niskoenergetyczny, jest obsługiwany przez 
opisany system, który jest oferowany wyłacznie przez firmę Siemens. Ponadto istnieje 
alternatywna metoda kontroli jakości, która nie wymaga zdejmowania kolimatorów, 
punktowanie tej cechy jest bezzasadne. Wnosimy o całkowite wykreślenie wiersza 5.  
Odpowiedź 58 

Rozwiązanie opisane w wierszu 5 odnosi się zarówno do kolimatorów LEHR jak i 

kolimatorów kardiologicznych. W SP system będzie służył do wymiany obu 

kolimatorów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jest to istotna 

funkcjonalność która ułatwia codzienną obsługę aparatu przez techników i 

fizyków. Minimalizuje ryzyko kolizji. W przypadku SP dwa różne typy kolimatorów 

będą obsługiwane przez opisany system. 
 

Pytanie 59 

Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów 

techniczno-użytkowych”, Wiersz 8, Długość spiralnego pojedynczego skanu 

przeglądowego (topogram) wykorzystywanego do modulcji dawki ≥ 159 cm, 

podać. Przy takim zapisie nikt nie otrzyma 1 punktu. Według naszej najlepszej wiedzy, tylko 
nasza firma stosuje skan przeglądowy do modulacji dawki, którego długość wynosi 150 cm. 
Dlatego wnioskujemy o całkowite wykreślenie wiersza 8. 
Odpowiedź 59 

Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt. 8 w następujący sposób: „długość skanu 

przeglądowego (topogram) - wykorzystywanego do modulacji dawki ≥ 159 cm. 
 

Pytanie 60 

Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów 

techniczno-użytkowych”, Wiersz 11, Komputer rekonstrukcyjny przy stacji 

akwizycyjnej: do przeprowadzania rekonstrukcji SPECT wysoko rozdzielczego 

obrazowania kości.  Rekonstrukcja SPECT bazująca na danych z CT po ich 

sklasyfikowaniu do 5 klas na bazie jednostek HU (tkanka kostna zbita, tkanka 

kostna gąbczasta, tkanka tłuszczowa, tkanki miękkie, powietrze - płuca, metal) w 

celu rekonstrukcji zliczeń SPECT na poziomie woksela. Minimalna rozdzielczość 

objętościowa po w/w rekonstrukcji na średnim poziomie zliczeń (12mln) ≤ 
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3,0mm, a przy minimalnej liczbie zliczeń min 8 mln ≤ 3,5mm. Podać nazwę 

licencji, załączyć oryginalne materiały producenta odnośnie tej rekonstrukcji oraz 

minimum 2 publikacje z wykorzystania klinicznego (dopuszczalna forma w języku 

angielskim), Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt. Jest to szczegółowy opis opcji oferowanej 
wyłącznie przez firmę Siemens o nazwie własnej xSPECT Bone. Naszym zdaniem o wąskim 
zastosowaniu do niestandardowej prezentacj badań hybrydowych SPECT/CT i stosowany 
wyłącznie do badań kości.  Przydatność kliniczna tej opcji, po sześciu latach od wprowadzenia 
do sprzedaży, nie znajduje odzwierciedlenia w publikacjach naukowych. Dlatego wnosimy o 
obniżenie punktacji w następujący sposób: „Nie – 0 pkt, Tak – 1 pkt.” 
Odpowiedź 60 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Rekonstrukcja SPECT opisaną metodą ma 

wymierne klinicznie korzyści odnoszące się do wysokiej rozdzielczości 

uzyskiwanego obrazowania nuklearnego mających zastosowanie w pracy w wielu 

ośrodkach europejskich i światowych. Powyższe stwierdzenie znajduje 

potwierdzenie w licznych publikacjach branżowych. 
 

Pytanie 61 

Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów 

techniczno-użytkowych”, Wiersz 12, Aplikacja na stacjach opisowych: 

Numerowanie kręgów kręgosłupa oraz żeber w badaniach odcinkowych jak i 

całego kręgosłupa z obrazów CT i MR, Ręczne – 0 pkt, Automatyczne – 2 pkt. 
Automatyczne numerowanie kręgów oraz żeber w badaniach CT i MR jest cechą 
charakterystyczną jednego producenta, firmy Siemens. Posiadanie tej cechy wydaje się mało 
istotne, zwłaszcza w sytuacji wymogu reformatowania obrazów wzdłuż lini krzywej (wiersz 97 
załacznika 2a) na przykład poprowadzonej po łuku żeber lub wzdłuż osi kręgosłupa, co 
pozwala precycyjnie ponumerować żebra czy kręgi. Dlatego wnosimy o całkowite wykreślenie 
wiersza 12. 
Odpowiedź 61 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Funkcjonalność automatycznego 

numerowania jest punktowana a nie wymagana. 
 

Pytanie 62 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informacje czy wymagana jest integracja z 
systemem PACS/RIS? Kto jest producentem/dostawcą?  Czy Zamawiający posiada wolne 
licencje  do podłączenia urządzeń będących przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź 62 

Tak PACS Conquest. Jest możliwość podłączenia urządzenia będące przedmiotem 

zamówienia. 
 

Pytanie 63 

Dotyczy wzoru umowy: Z uwagi na ryzyko utraty dofinansowania ze środków rządowych w 
przypadku płatności niewypadającej w roku 2018 proponujemy nadać następujące brzmienie 
poniższym paragrafom 
§ 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu gamma kamerę w ilości ……, o 
nazwie własnej firmowej ……………. – wyspecyfikowanej w opisie przedmiotu zamówienia 
……………………….. w terminie do ……… dni od daty zawarcia umowy oraz wykonać inne 
obowiązki Wykonawcy określone w SIWZ, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do ……… dni od daty zawarcia umowy. 
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§ 4 ust. 1: Zapłata za dostarczony towar będzie dokonana przelewem w ciągu 60 dni od daty 
dostarczenia faktury, wraz z protokołem odbioru dostawy podpisanym przez obie strony. 
Zapłata za inne obowiązki Wykonawcy określone w SIWZ będzie dokonana przelewem w 
ciągu 60 dni od daty dostarczenia faktury, wraz z protokołem odbioru końcowego 
podpisanym przez obie strony. 
Odpowiedź 63 

Zamawiający nie wyraża zgody. Terminy zostały określone w SIWZ. 
 

Pytanie 64 

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2.1 i 2.3.: W naszej opinii zaproponowana kara umowna 
jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 
% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby 
obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. 
Odpowiedź 64 

Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 65 

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2.3 zdanie drugie: Wnosimy o usunięcie zastrzeżenia 
„W przypadku napraw dłuższych niż 7 dni kalendarzowych obowiązkiem Wykonawcy jest 
dostawa urządzenia zastępczego najpóźniej w 7 dni od zgłoszenia”. Przedmiot zamówienia 
obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. 
Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta należy wykonać montaż 
oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie wszystkich 
testów rozruchowych dla SPECT/CT (min 3 tygodnie). Dopiero po tym procesie następuje 
uruchomienie systemu. Końcowym zaś elementem zajmującym również bardzo dużo czasu 
jest formalny odbiór pomieszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet 
najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe w terminie 21 dni niż dostarczenie 
nowego systemu. 
Odpowiedź 65 

Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 66 

Dotyczy siwz rozdz. VII pkt. „UWAGA” w związku z uwagami pod tabelą 

parametrów techniczno-eksploatacyjnych i warunków granicznych (Załącznik nr 

2a do oferty) oraz pod tabelą ocenianych parametrów techniczno-użytkowych 

(Załącznik nr 2b do oferty):   Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż 
Zamawiający oczekuje potwierdzenia i wskazania numeru strony w dokumentach 
zawierających opis/folderach informacyjnych/broszurach/instrukcjach obsługi itp. jedynie 
parametrów technicznych oferowanej gamma kamery SPECT-CT, a nie np. wymogów 
odnoszących się do  usług integracji z systemami szpitalnymi, świadczenia usług 
serwisowych, czy też dokumentacji, szkoleń itp. 
Odpowiedź 66 

Zamawiający potwierdza, ze wymóg obowiązuje w odniesieniu do parametrów 

technicznych oferowanej gammakamery SPECT CT. 
 

Pytanie 67 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wyposażenie pracowni gamma kamery w 
meble, leży w gestii Zamawiającego? 
Odpowiedź 67 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 68 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowych planów pomieszczeń (wraz ze 
wskazanymi szczegółowymi wymiarami pomieszczeń) w których Zamawiający planuje 
instalację gamma kamery.  
Odpowiedź 68 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 69 

Zwracamy się z prośbą o informację jaka jest nośność stropów w pomieszczeniu instalacji 
gamma kamery? 
Odpowiedź 69 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 70 

Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe niezbędne do uruchomienia zdalnego serwisu? 
Odpowiedź 70 

10 WSKzP SPZOZ – nie, 

SP – tak. 
 

Pytanie 71 

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o 
przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z 
urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 
Odpowiedź 71 

10 WSKzP SPZOZ – nie, 

SP – tak. 
 

Pytanie 72 

W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia 
sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z 
wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości 
minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu 
VPN typu IPsec? 
Odpowiedź 72 

10 WSKzP SPZOZ – nie, 

SP – nie dotyczy. 
 

Pytanie 73 

Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej 
diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym 
przez Wykonawcę? 
Odpowiedź 73 

10 WSKzP SPZOZ – tak, 

SP – ma odpowiednie łącze. 
 

Pytanie 74 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał demontażu obecnie posiadanej 
gamma kamery? 
Odpowiedź 74 

Tak. 
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Pytanie 75 

Prosimy o wskazanie, w których lokalizacjach demontaż posiadanej obecnie gamma kamery 
będzie wymagany przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 75 

W obu lokalizacjach. 
 

Pytanie 76 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku demontażu gamma kamery 
Zamawiający będzie wymagał wywiezienia aparatu oraz jego utylizacji. 
Odpowiedź 76 

Tak. 
 

Pytanie 77 

Prosimy o informację, w którym miejscu i w jakiej odległości od pracowni gamma kamery 
znajduje się rozdzielnia elektryczna z której system będzie zasilany?  
Odpowiedź 77 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 78 

Czy Zamawiający dysponuje mocą elektryczną 90 kVA (ok. 77 kW) w celu zasilenia nowej 
gamma kamery? 
Odpowiedź 78 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 79 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni gamma 
kamery do niezbędnych służb (np. PAA) leży w gestii Zamawiającego.   
Odpowiedź 79 

Tak. 
 

Pytanie 80 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia 
na uruchomienie pracowni gamma kamery (od momentu złożenia wniosku do momentu 
uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację 
zadania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na 
czas wydania decyzji administracyjnych. 
Odpowiedź 80 

Tak. 
 

Pytanie 81 

W ramach realizacji zadania Zamawiający oczekuje instalację, uruchomienie, kalibrację 
gamma kamery oraz szkolenia. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wykonanie szkoleń jest 
możliwe wyłącznie po formalnych odbiorach pomieszczeń przez uprawnione instytucje. 
Równocześnie należy zaznaczyć, że termin odbioru pomieszczeń przez instytucje urzędowe 
jest całkowicie niezależny od Dostawcy urządzeń. W związku z powyższym zwracamy się z 
prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach określonego terminu realizacji zadania 
wyrazi zgodę na wykonanie wyłącznie szkolenia z bezpiecznej obsługi urządzenia przy 
deklaracji Wykonawcy, że szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w terminie i wymiarze 
uzgodnionym wspólnie z Zamawiającym.  
Odpowiedź 81 
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Tak. 
 

Pytanie 82 

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji na której kondygnacji znajdują się pomieszczenia 
planowanej instalacji gamma kamery? 
Odpowiedź 82 

10 WSKzP SPZOZ – II piętro, 

SP – parter. 
 

Pytanie 83 

Zwracamy się z prośbą o podanie jaka jest wysokość kondygnacji, na której będzie 
zainstalowany gamma kamera? 
Odpowiedź 83 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 84 

Czy Zamawiający wskaże jedną osobę odpowiedzialną do kontaktu z Oferentem w zakresie 
realizacji zamówienia? 
Odpowiedź 84 

Tak. 
 

Pytanie 85 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż adaptacja pomieszczeń gamma kamery oraz 
przystosowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej (wraz z uwzględnieniem wszystkich 
wytycznych instalacyjnych Oferenta) leży w gestii Zamawiającego? W ramach przygotowań 
pomieszczeń znajdują się m.in. takie prace jak: przygotowanie wszystkich niezbędnych 
projektów wraz z wymaganymi opiniami rzeczoznawców oraz pozwoleniami 
administracyjnymi, przygotowanie pomieszczeń pod względem budowlanym i konstrukcyjnym 
(nośność stropów), wykonanie głównej linii zasilającej, wykonanie, uruchomienie i 
przetestowanie układów klimatyzacji oraz wentylacji, przygotowanie infrastruktury 
elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie instalacji elementów peryferyjnych, modernizacje 
układów p.poż, itp. 
Odpowiedź 85 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 86 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy przygotowanie projektu osłon radiologicznych 
(wraz z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Oferenta) w pomieszczeniu pracowni gamma 
kamery leży w gestii Zamawiającego czy Oferenta? 
Odpowiedź 86 

Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 87 

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku, gdy Zamawiający zapewnia wykonanie 
prac adaptacyjnych, jak będzie liczony czas realizacji w sytuacji, gdy na 4 tygodnie (czas 
niezbędny na instalację oraz kalibrację aparatu) przed upłynięciem terminu realizacji zadania 
pomieszczenia pracowni gamma kamery i cała infrastruktura nie będą spełniały parametrów 
określonych przez dostawcę gamma kamery i tym samym nie będą gotowe do dostawy i 
instalacji aparatu? Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, czas 



  21  
  

realizacji zostanie oficjalnie wstrzymany i nie będzie liczony aż do momentu protokolarnego 
odbioru przez Oferenta w pełni przygotowanych pomieszczeń pracowni gamma kamery 
(przygotowanych zgodnie ze wszelkimi wytycznymi Dostawcy gamma kamery). 
Odpowiedź 87 

Tak. 
 

Pytanie 88 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji, jeśli w trakcie 
instalacji i kalibracji gamma kamery nastąpią jakiekolwiek awarie takich instalacji jak: 
wentylacja, klimatyzacja, linia zasilająca, oświetlenie, sieć IT, itp. – czyli tych instalacji które 
mają bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie gamma kamery, w sytuacji, gdy prace 
adaptacyjne będą zapewnione przez Zamawiającego. Czas realizacji zostanie wstrzymany i nie 
będzie liczony do momentu usunięcia usterek przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 88 

Tak. 
 

Pytanie 89 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki 
magazynowe do przechowywania gamma kamery na wypadek, gdy pomieszczenia pracowni 
gamma kamery i/lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe na 4 tygodnie przed 
upłynięciem terminu realizacji – w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą zapewnione przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź 89 

Tak. 
 

Pytanie 90 

Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego, wymaganego przez Zamawiającego zakresu 
adaptacji pomieszczeń w przypadku, gdy adaptacja pomieszczeń będzie leżeć w gestii 
Wykonawcy. 
Odpowiedź 90 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 91 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis 7.1.9 SIWZ 
„wykonanie niezbędnych instalacji dodatkowych koniecznych do prawidłowej pracy Sprzętu”?  
Odpowiedź 91 

Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 92 

Prosimy o dokładną informację dotyczącą zakresu ww. instalacji dodatkowych dla każdego z 
Odbiorców sprzętu osobno. 
Odpowiedź 92 

Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 93 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnego zakresu instalacji dodatkowych wraz ze 
specyfikacją ich elementów, których wykonanie Zamawiający oczekuje w punkcie 7.1.9 SIWZ. 
Odpowiedź 93 

Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 94 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni podjazd dla dźwigu oraz 
parking przy budynku w miejscu wprowadzenia gamma kamery do pomieszczeń 
Zamawiającego na czas niezbędny do rozładunku, wprowadzenia i instalacji aparatu. 
Odpowiedź 94 

10 WSKzP SPZOZ – parking i miejsce parkingowe, 

SP – parking płatny. 
 

Pytanie 95 

Czy Zamawiający posiada wolne pole do wpięcia kabla zasilającego nową gamma kamerę w 
wyżej wymienionej rozdzielni? 
Odpowiedź 95 

Tak. 
 

Pytanie 96 

Zwracamy się z prośbą o podanie grubości kabla zasilającego obecnie posiadaną gamma 
kamerę. 
Odpowiedź 96 

Instalacja elektryczna będzie wykonana pod wymagania dostarczanej kamery. 
 

Pytanie 97 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kto jest odpowiedzialny (Zamawiający czy Oferent) 
za zabezpieczenie drogi transportowej gamma kamery do pomieszczeń docelowych w 
przypadku, gdy konieczne będzie stemplowanie? 
Odpowiedź 97 

Oferent. 

 
 

 
 
 
 
Zamawiający informuje że odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ 

i ich treść jest wiążąca. Jednocześnie Zamawiający udostępnia nowy druk oferty. 

Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod 

adresem: www.zzpprzymz.pl 

 

 


