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Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 3/PN/2019 – Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem
urządzeń do diagnostyki obrazowej
Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zwanej w treści pisma
PZP, podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść
zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz informacje o zmianach wprowadzonych do SIWZ.

Pytanie nr 1.
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ
MAMMOGRAF CYFROWY Z FUNKCJĄ TOMOSYNTEZY
X IMAMMOGRAFIA SPEKTRALNA Z KONTRASTEM
Punkt 97.
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony automatyczny wstrzykiwacz środka cieniującego
i soli filzjologicznej był urządzeniem dwugłowicowym bezwkładowym, który pracuje przy użyciu
materiałów zużywalnych o certyfikowanej sterylności przez 24 godziny, nie zawierających związków
DEHP (ftalanydietylohekylu) ?
Odpowiedź: Tak , Zamawiający będzie wymagał. W związku z powyższym w załączniku nr 1 do SIWZ
w X. IMAMMOGRAFIA SPEKTRALNA Z KONTRASTEM punkt 97otrzymuje następujące
brzmienie:
„ Automatyczny wstrzykiwacz środka cieniującego i soli fizjologicznej, urządzenie dwugłowicowe
bezwkładowe, który pracuje przy użyciu materiałów zużywalnych o certyfikowanej sterylności przez
24 godziny, nie zawierających związków DEHP (ftalanydietylohekylu)”.
Pytanie nr 2.
Dotyczy: FZałącznik nr 1 do SIWZ
TOMOGRAF KOMPUTEROWY
I Tomograf komputerowy do planowania radioterapii z opcją symulacji
Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z tomografem komputerowym automatycznego
bezwkładowegowstrzykiwacza środka cieniującego i soli filzjologicznej, który pracuje przy użyciu
materiałów zużywalnych o certyfikowanej sterylności przez 24 godziny niezależnie od ilości iniekcji,
nie zawierających związków DEHP (ftalanydietylohekylu) ?
Odpowiedź: : Tak , Zamawiający będzie wymagał. Zgodnie z zapisem w punkcie 144 Zamawiający
wymaga dostarczenia dokumentacji DTR do strzykawki automatycznej, co wskazuje, że urządzenie to
winno stanowić element wyposażenia TK. W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do SIWZ w
części „I Tomograf komputerowy do planowania radioterapii z opcją symulacji” dopisuje się punkt
14 o treści: „Automatyczny bezwkładowy wstrzykiwacz środka cieniującego i soli filzjologicznej,
1

który pracuje przy użyciu materiałów zużywalnych o certyfikowanej sterylności przez 24
godziny niezależnie od ilości iniekcji, nie zawierających związków DEHP (ftalanydietylohekylu).
Pytanie nr 3.
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, w części „Tomograf komputerowy” pkt 66.
Czy Zamawiający zechciałby poprawić oczywistą omyłkę i zamienić słowo „trzymonitorowe” na
„dwumonitorowe”. Z opisu parametru jasno wynika że dostarczone stanowisko lekarskie musi być
wyposażone w jednej monitor panoramiczny 30” oraz jednej monitor 21” czyli łącznie w dwa
monitory.
Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywista omyłkę i zamienia słowo „trzymonitorowe” na
„dwumonitorowe. W związku z powyższym zmienia się zapis w załączniku 1 do SIWZ w części
Tomograf Komputerowy pkt. 66, który otrzymuje brzmienie:
Dwa stanowiska lekarskie dwumonitorowe każde wyposażone w:
 jeden monitor panoramiczny min. 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2560 x 1600.
 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1280 x 1024
 komputer PC, wyposażony w: min. 16 GB RAM, dysk min. 512GB, napęd CD/DVD, interfejs
LAN 1 Gb,
 system Windows 10 Pro lub nowszy
Pytanie nr 4.
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, w części „Tomograf komputerowy” pkt 98-101.
Czy Zamawiający może potwierdzić, że do wymaganego serwera monitorującego dawkę należy
podpiąć dostarczany tomograf i mammograf a także obecnie użytkowany tomograf? Czy Zamawiający
posiada jeszcze inne urządzenia, które rejestrują dawkę i zapisują ją w formie DICOM,a które należało
by podłączyć do dostarczanego serwera monitorującego dawkę?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że do wymaganego serwera podpięte mają być
dostarczony mammograf i tomograf oraz użytkowane aktualnie mammograf i tomograf.
Pytanie nr 5.
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, w części „Tomograf komputerowy” pkt 144.
Czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji DTR do strzykawki
automatycznej, jest to jednoznaczne, że w ramach zamówienia należy również dostarczyć strzykawkę
automatyczną?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 6.
W związku z faktem, iż obecne postępowanie związane jest z dostawą wysokospecjalistycznej
aparatury medycznej oraz wykonania dużego zakresu prac budowlanych czy Zamawiający wyrazi
zgodę by dostawy urządzeń zewnętrznych przeznaczonych do pogłębionej diagnostyki takie jak np.
w przypadku mammografu: fotel biopsyjny, wstrzykiwacz, przystawka biopsyjna były dostarczone
dopiero w momencie kiedy Zamawiający będzie miał możliwość ich pełnego wykorzystania tj. po
wdrożeniu podstawowym, szkoleniach specjalistycznych itd?
Taki podział pozwoli użytkownikom na w pełni efektywne wykorzystanie dostarczonych urządzeń,
a ponadto pozwoli na wystartowanie okresu gwarancji dla tych elementów dopiero w momencie ich
instalacji i uruchomienia.
Pragniemy jednak podkreślić, iż ostateczny termin dostawy tych dodatkowych elementów nie mógłby
być późniejszy niż 31.12.2019r.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę ale zastrzega sobie możliwość dostarczenia sprzętu na
wezwanie z miesięcznym wyprzedzeniem. Ostateczny termin dostawy tych dodatkowych elementów nie
może być późniejszy niż 31.10.2019r.
Pytanie nr 7.
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, mammograf cyfrowy z tomosyntezą, pkt 102.
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Zwracamy uwagę Zamawiającego na oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą możliwości regulacji
oparcia fotela – w celu uzyskania pozycji siedzącej i leżącej. Zakres regulacji powinien wynosić od 0
do 90 stopni:
zakres regulacji oparcia umożliwiający pozycję siedzącą i leżącą ( 0- 90- stopni)
Odpowiedź: Tak , Zamawiający poprawia omyłkę pisarską . W związku z powyższym zmienia się zapis
w załączniku nr 1 do SIWZ w części mammograf cyfrowy z tomosyntezą, pkt 102, który otrzymuje
brzmienie:
„ Zakres regulacji oparcia umożliwiający pozycję siedzącą i leżącą ( 0- 90- stopni)”
Pytanie nr 8.
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, mammograf cyfrowy z tomosyntezą, pkt 134 oraz tomograf
komputerowy pkt. 139
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie producenta, kto jest dostawą systemów
RIS/PACS. Jednocześnie prosimy o informację czy Zamawiający posiada wolne licencje do
podłączenia urządzeń będących przedmiotem zamówienia do systemów RIS/PACS.
Odpowiedź: MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – Zamawiający nie dysponuje

wolnymi licencjami.
Pytanie nr 9.
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, mammograf cyfrowy z tomosyntezą, pkt 119 oraz tomograf
komputerowy pkt. 120
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres gwarancji ulegał przedłużeniu w sytuacjach, kiedy
Zamawiający nie mógł całkowicie korzystać z aparatów i zmodyfikuje ww. zapisy w sposób
następujący: „Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania, z przyczyn
tkwiących w aparaturze”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 10.
W związku z faktem, iż nie zawsze oryginalne foldery producenta zawierają wszystkie dane, których
wymagają Zamawiający w SIWZ - prosimy o dopuszczenie w tych wyjątkach oświadczenia
producenta potwierdzającego posiadane funkcjonalności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie w formularzu ofertowym osobnej pozycji dla prac
adaptacyjnych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 12.
Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 14: Postanowienie §1 ust. 14 zawiera szereg obowiązków po stronie
Wykonawcy o charakterze technicznym, organizacyjnym i porządkowym. W związku z tym, nawet
drobne uchybienia ze strony Wykonawcy w ich realizacji mogą skutkować wykonaniem przez
Zamawiającego tych czynności samodzielnie, na koszt Wykonawcy. Celem Wykonawcy jest
całkowite i prawidłowe wywiązanie się z tych obowiązków, wobec czego – w przypadku zastrzeżeń
ze strony Zamawiającego – Wykonawca zwraca się z prośbą o uprzednie wezwanie do ich wykonania
w określonym terminie i nadanie w zwiazku z tym § 1 ust. 14 zdanie ostatnie następującego
brzmienia:
W przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje prawo, po bezskutecznym upływie dodatkowego, nie krótszego niż 2 dni
robocze terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
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należytego wykonania powyższych obowiązków, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odpowiedź: Akceptujemy zmianę. . W związku z powyższym zmienia się zapis w załączniku nr 3 do
SIWZ w części projektu umowy § 1 ust. 14 , który otrzymuje brzmienie:
„14. Podczas prac realizowanych na terenie czynnego budynku szpitala bezwzględnie wymaga się
od Wykonawcy ogrodzenia placu budowy oraz jego oświetlenia. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia podczas wykonywanych
robót min. wykonane z karton –gipsu na czynnych oddziałach, korytarze foliowe, celem
utrzymania ciągłości prowadzonej przez Szpital działalności podczas prowadzonych prac.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, właściwego
składowania lub usuwania wszelkich swoich niepotrzebnych urządzeń pomocniczych oraz
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami
zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy,
w tym sukcesywnego usunięcia tych odpadów do dnia odbioru końcowego - na swój koszt.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dokonać uprzątnięcia terenu budowy nie tylko z sprzętu
i materiałów używanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, ale dokonać
również przywrócenia stanu pomieszczeń i powierzchni na których lub w obrębie których
prowadzone były roboty w ramach wykonania przedmiotu umowy do standardu sanitarnego oraz
porządkowego obowiązującego w Szpitalu.
W przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo, po bezskutecznym upływie dodatkowego, nie
krótszego niż 2 dni robocze terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania powyższych obowiązków, do wykonania
powyższych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.”
Pytanie nr 13.
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4: Rękojmia jest instytucją niedostosowana do specyfiki urządzeń
medycznych i w związku z tym standardem rynkowym jest wręcz całkowite jej wyłączenie.
Dodatkowo, rękojmia dotyczy tylko i wyłącznie wad istniejących w rzeczy w momencie
sprzedaży/wykonania robót i nie chroni Zamawiającego w przypadku wad, które powstały później,
a które objęte są gwarancją. Wobec tego, dodatkowe rozszerzenie okresu rękojmi i zrównanie go
z okresem gwarancji, jest rozwiązaniem daleko idącym, powodującym istotne ryzyko po stronie
Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji.
W związku z powyższym, Wykonawca prosi o wykreślenie postanowień §5 ust. 4.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 14.
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5: Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest
elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z
uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż
gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest
nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne,
nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji
przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwaracji powodowałyby sytuację, iż
gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu
medycznego. W związku z tym, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, prosimy o dodanie
następującego zastrzeżenia:
Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie
gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.
Odpowiedź: W §5 ust. 5 dodaje się zdanie ostatnie w brzmieniu: Gwarancja obowiązuje przez
okres wskazany w umowie, z zastrzeżeniem iż ulega przedłużeniu o okres napraw i usuwania wad
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w tym okresie. Z chwilą wymiany lampy a nową udziela się nowej gwarancji na kolejny okres.
Pytanie nr 15.
Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 6: Powierzanie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu,
nieposiadającemu kompetencji odpowiednich do dokonania naprawy sprzętu będącego przedmiotem
Umowy, może skutkować nieprawidłowym działaniem sprzętu, naruszeniem zasad bezpieczeństwa
personelu i pacjentów, co nie leży w interesie Zamawiającego. Niezasadne jest w takiej sytuacji
obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i jakość obsługi serwisowej
wykonanej przez taki podmiot trzeci oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy przez
Zamawiajacego, które stanowi dodatkową, dotkliwą sankcję dla Wykonawcy. W związku z
powyższym proponujemy wprowadzenie dodatkowego wezwania do usunięcia wady i obowiązku
powierzenia naprawy podmiotowi posiadającemu posiadającemu bieżącą autoryzację producenta
sprzętu oraz usunięcie prawa do odstąpienia od umowy i nadanie w związku z tym ostatniemu zdaniu
w §5 ust. 6 następującego brzmienia:
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na usunięcie wady, nie krótszego niż 3 dni robocze,
wyznaczonego uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, może bez konieczności uzyskania
upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie posiadającemu bieżącą autoryzację producenta sprzętu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Wykonanie zastępcze będzie zlecone podmiotowi posiadającymi
wymagane prawem certyfikaty i zgody do wykonania czynności uzyskane od producenta sprzętu,
dopiero po braku wykonania w.w czynności przez Wykonawcę w terminie określonym umową.
Pytanie nr 16.
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 10: Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za szkody
spowodowane swoim działaniem lub zaniechanień i za które odpowiada zgodnie z właściwymi
przepisami prawa. Sformułowanie postanowienia ust. 10 jest zbyt daleko idące i może obejmować
odpowiedzialność za szkody, za które odpowiada powinien Zamawiający. W związku z powyższym,
Wykonawca prosi o nadanie § 5 ust. 10 następującego brzmienia:
10. Wykonawca jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych
w wyniku i/lub w związku z wykonywanymi przez niego działaniami w ramach realizacji przedmiotu
umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie właściwych przepisów prawa.
Odpowiedź: Zgodnie z umową .
Pytanie nr 17.
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 lit. a), b), f): W związku z tym, iż standardem rynkowym jest
możliwość naliczania kar umownych wyłącznie za opóźnienia zawinione przez Wykonawcę (a więc
kary za zwłokę), proponujemy aby w całym § 6 słowo „opóźnienie” zostało zmienione na „zwłokę”,
względnie doprecyzowane jako „opóźnienie zawinione przez Wykonawcę”
Odpowiedź: Zgodnie z umową .
Pytanie nr 18.
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 lit. d): Kara umowna za „naruszenie obowiązków określonych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w umowie oraz w załącznikach do Umowie” jest
karą zbyt ogólną, pozwalającą na jej naliczenie w każdej sytuacji niewykonania nawet drobnych
zobowiązań wynikających z Umowy, niepowodujących szkody po stronie Zamawiającego
i niewpływających negatywnie na realizację Umowy. Dodatkowo, brzmienie postanowienia §6 ust. 1
lit. d) sugeruje dublowanie się tej karu z innymi już zastrzeżonymi karami w umowie. W związku
z tym prosimy o wykreślenie § 6 ust. 1 lit . d);
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zapis w/w postanowienia umowy odnosi się do obowiązków
Wykonawcy objętych zapisami umowy i załączników do niej, nie stanowi wykroczenia poza jej zakres
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i w tak będzie rozpatrywany. Dodatkowo Zamawiający dokonał wyłączenia kar z pkt powyższych ,
w związku z czym nie dochodzi do ich dublowania.
Pytanie nr 19.
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3: Prosimy o dodanie zdania drugiego określającego ograniczenie
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do maksymalnej kwoty odpowiadającej
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. Ograniczenie
odpowiedzialności jest powszechną praktyką rynkową, pozwalającą na zachowanie równowagi stron z
uwagi na przewidziane na rzecz Zamawiającego uprawnienia odszkodowawcze (w zakresie wysokich
kar umownych). Wobec tego, proponujemy następujące brzmienie zdania drugiego w §14 ust. 3:
„Łączna odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie i w związku z niniejszą Umową, niezależnie
od podstawy prawnej roszczenia, ograniczona jest do maksymalnej wartości umowy netto, określonej
w § 3 ust. 1 umowy.”
Odpowiedź: Brak zgody – zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 20.
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. a)-e): W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są
rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień
zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy
o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .
W związku z powyższym zmienia się zapis wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt.a i pkt. b, który otrzymuje
brzmienie:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie
oraz załącznikach do niej, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. f.
b) za opóźnienie w realizacji czynności reklamacyjnych oraz czynności wynikających z
obowiązków gwarancyjnych oraz z rękojmi w tym za opóźnienie w czasie reakcji
serwisu podczas zgłaszania awarii lub nieprawidłowości w związku z realizacją
czynności serwisowych i gwarancyjnych o których mowa w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %
wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia z zastrzeżeniem ust. d
Pytanie nr 21.
Dodatkowo prosimy o zmianę w umowie dotycząca naliczania ewentualnych kar w sposób by ich
wartości była wyliczana nie od całości projektu, a jedynie od zakresu, którego dotyczą tj. wartość
dostaw tomografu, mammografu lub prac adaptacyjnych.
Taki podział wydaje się być bardziej zasadny, a dodatkowo nie będzie powodował kalkulowania
dodatkowych wartości ryzyka podwyższających wartość finalnej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 22.
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3: Zasadnym jest, aby uprzednie wezwanie Wykonawcy do realizacji
przedmiotu Umowy w każdym przypadku wskazywało termin, w jakim Wykonawca powinien
zrealizować swoje obowiązki, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej w trybie natychmiastowym – analogicznie jak zostało to
kreślone w § 7 ust. 1 lit. b). W związku z tym, Wykonawca prosi o zmianę § 7 ust. 3 i nadanie mu
następującego brzmienia:
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym
poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
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postanowieniami w terminie 7 dni, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający uprawniony
będzie do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w § 7.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 3 do SIWZ.
W związku z powyższym zmienia się zapis w projekcie umowy § 7 ust. 3, który otrzymuje brzmienie :
„Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami., z zachowaniem 7 dniowego
terminu, a po jego bezskutecznym upływie Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od
umowy. „
Pytanie nr 23.
Dotyczy Załacznika nr 1 do siwz, pkt 104 Zestaw książek do Pracowni Mammografii:
Zwracamy sie do Zamawiajacego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dostawy na dwie pozycje z
listy (dot. Diagnostic Breast Imaging
Sylvia Helen Heywang-Koebrunner, Ingrid Schreer, Susan Barter oraz Comprehensive Atlas of
Breast Imagin
Haydee Ojeda-Fournier, Jade de Guzman) lub zgodę na dostarczenie innych pozycji, ze wzgledu na to,
że pozycja „Brest Imaging” nie jest już dostepna obecnie na rynku. Wydawca planuje nowe wydanie,
ale nie jest znany termin, natomist pozycja „Comprehensive Atlas” będzie dopiero wydana na
przełomie grudzień 2019 /styczeń 2020.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ Zestaw książek do Pracowni
Mammografii pkt.104 i wykreśla dwie pozycje z listy(dot. Diagnostic Breast Imaging Sylvia Helen
Heywang-Koebrunner, Ingrid Schreer, Susan Barter oraz Comprehensive Atlas of Breast Imagin
Haydee Ojeda-Fournier, Jade de Guzman).
Pytanie nr 24.
Dotyczy Załącznika nr 1 do siwz Fantomów, pkt 105 oraz pkt. 106 (TK)
- Czy w związku z tym, że nie obowiązuje już Rozporządzenie MZ z dnia 18 lutego 2011 roku
należy złozyc ofertę na fantom spełniający wymagania Rozporządzenie MZ z dnia 12 listopada 2015
roku ?
- Czy fantomy przeznaczone do technicznych testów urządzeń medycznych, które same nie są
wyrobami medycznymi, muszą mieć świadectwa i deklaracje wymagane dla sprzętu medycznego ?
Nie istnieje fantom do określania gęstości elektronowej spełniający takie wymaganie.
- Czy należy dostarczyć zestaw do wykonywania testów podstawowych kontroli jakości ?
- Czy w skład zestawu do wykonywania testów podstawowych kontroli jakości powinien
wchodzić program online wspomagający wykonywanie testów podstawowych kontroli jakości ?
- Czy w skład zestawu do wykonywania testów podstawowych kontroli jakości powinien
wchodzić fantom do testów rozdzielczości w osi Z ?
- Czy zestaw książek powinien być uzupełniony o aktualne publikacje EUREF dotyczące
kontroli jakości w mammografii cyfrowej z tomosyntezą ?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 25.
Dotyczy Załącznika nr 1 do siwz, pkt 13 (TK) system unieruchomienia przepony
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania przez Wykonawcę przystawki
(modułu) do kompresji brzusznej dla posiadanego systemu do unieruchomień w obszarze
pozaczaszkowym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
PYTANIA DOTYCZĄCE PRAC ADAPTACYJNYCH
1.
Prosimy o wyjaśnienie, że w przypadku braku konieczności występowania o pozwolenie na
budowę , Zamawiający będzie wymagał jedynie wykonania dokumentacji wykonawczej z technologią
usytuowania aparatów TK i mammografu oraz dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót
remontowych bez uzgodnień sanitarnych i ppoż ? Nadmieniamy, iż przy prowadzeniu remontu nie jest
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wymagane wykonywanie pełnego branżowego projektu budowlanego z uzgodnieniami sanitarnymi i
ppoż. Konieczność uzgodnień pełnego projektu budowlanego może narzucić na Zamawiającego
realizację dodatkowych zadań i kosztów, które będą wymagane przy uzgodnieniach.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie wymagał wykonania dokumentacji wykonawczej bez
uzgodnień sanitarnych i ppoż.
2. Czy Zamawiający będzie wymagał pozwolenia na budowę i pełnej dokumentacji branżowobudowlanej w przypadku konieczności wzmocnienia stropów – podparcia lub wykucia części ściany
od pracowni TK ? W takiej sytuacji sam czas urzędowy na pozwolenie na budowę i uprawomocnienie
wynosić może ponad 65 dni + czas potrzebny na realizację robót. W takiej sytuacji Zamawiający
powinien wydłużyć termin realizacji i zakładać taki scenariusz by zrealizować zadanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania robót , na które wymagane będzie
pozwolenie na budowę.
3. Czy Zamawiający potwierdzi, iż wyłączone są z zakresu obowiązków Wykonawcy wszelkie
procedury administracyjne i oczekiwania na pomiary i odbiory pracowni aparatu. W aktualnej
sytuacji prawnej i zwyczajowej, Wykonawca i Zamawiający nie mają wpływu na czas reakcji WSSE
na wezwania w celu dokonania pomiarów i odbiorów pracowni TK, nie mają wpływu na decyzje
urzędnicze i terminy. WSSE może wyznaczyć termin odbiorowy z długim czasem przyjazdu.
Wówczas - nie z winy Wykonawcy ani Zamawiającego - czas realizacji może okazać się niemożliwy
do zakończenia w terminie wyznaczonym przez SIWZ i umowę. Pragniemy też zauważyć, że
czynności złożenia wniosku o odbiór pracowni TK, czy nowego aparatu TK, wymaga zaangażowania
ze strony Zamawiającego w celu skompletowania stosownych dokumentów, niezbędnych załączników
i wypełnienia wniosku odbiorowego. To są czynności, które musi wykonać Zamawiający
bezpośrednio. Wykonawca nie może podpisywać wniosków za szpital. W związku z powyższym
wnosimy jak na wstępie. Wyłączenie z zakresu obowiązków Wykonawcy procedur adiministarcyjnych
leży również w interesie Zamawiającego, gdyż nie stwarza się zagrożenia braku możliwości
terminowej realizacji projektu, często dotowanego i obwarowanego różnymi rygorami czasowymi.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonawca jest zwolniony z obowiązku wykonywania
procedur administracyjnych i oczekiwania na pomiary i odbiory pracowni aparatu.
4. Prosimy w SIWZ i umowie o zmianę wartości kar umownych do 0,2% lub 0,1%. Wartości podawane
0,5% są bardzo wysokie i nie są stosowane w większości SIWZ. To bardzo drastyczna wysokość kar
nie mająca uzasadnienia i powodująca podniesienie wartości oferty o koszt nieadekwatnego ryzyka .
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .
W związku z powyższym zmienia się zapis wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. a i pkt. b, który otrzymuje
brzmienie:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie
oraz załącznikach do niej, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. f.
b) za opóźnienie w realizacji czynności reklamacyjnych oraz czynności wynikających z
obowiązków gwarancyjnych oraz z rękojmi w tym za opóźnienie w czasie reakcji
serwisu podczas zgłaszania awarii lub nieprawidłowości w związku z realizacją
czynności serwisowych i gwarancyjnych o których mowa w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %
wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia z zastrzeżeniem ust. d
5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku procedury pozwolenia na budowę i oczekiwania na
uzyskanie decyzji administracyjnej, Wykonawca będzie mógł wcześniej rozpocząć prace
przygotowawcze na obiekcie, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę.
Odpowiedź:
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Tak, Zamawiający potwierdza
6. Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem obowiązków Wykonawcy, będzie występowanie o
zezwolenie na użytkowanie. Ta czynność jest po stronie Inwestora / Zamawiającego a w przypadku
tym konkretnym, nie jest zmieniane przeznaczenie pomieszczeń , szpital jest szpitalem, ZDO jest
ZDO a pracownia TK pozostaje pracownią TK, więc nie ma obowiązku i sensu występowania o
użytkowanie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku komplikacji administracyjnych, trudności w uzgodnieniach
projektu i dokumentacji nie z winy Wykonawcy, termin realizacji będzie wydłużony o stosowny czas
na zdobycie ww. decyzji lub dokonania uzupełnień i wykonania dodatkowych ekspertyz, opracowań.
Strony podejmą rozmowy i podpiszą stosowny aneks
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje, aby Wykonawca musiał brać udział w procedurach uzgadniania
projektu (rzeczoznawcy, pozwolenie na budowę), w związku z czym czas realizacji nie powinien być
przedłużony z tego powodu.
8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, termin realizacji
będzie wydłużony o stosowny, realny czas na realizację. Strony podejmą rozmowy i podpiszą
stosowny aneks.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – ZGODNIE Z UMOWĄ.
9. Prosimy o potwierdzenie czy zakres inwestycji to pom. oznaczone na rys. kond. parteru - na kolor
żółty, o pow. ok. 122 m2 bez korytarza zewnętrznego.
Odpowiedź: Tak , potwierdzamy
10. Prosimy o udostępnienie starego projektu osłon stałych dla modernizowanych pomieszczeń. Prosimy o
podanie wartości osłon stałych na ścianach i stropach górnym i dolnym pomieszczeń TK i
mammografii.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia stary projekt osłon dla pomieszczenia TK, natomiast nie
dysponuje projektem osłon w pomieszczeniu mammografu.
11. Czy ilość pacjentów ulegnie zmianie w stosunku do założeń starego projektu osłon stałych. Prosimy o
dokładne podanie ilości pacjentów obsługiwanych w skali miesiąca z informacją czy praca pracowni
TK i mammo, będzie w systemie dwuzmianowym czy jedno i czy również w weekendy ?
Odpowiedź: Zamawiający podaje dane z 2018r.; Ogólna ilość pacjentów na TK w całym 2018r.–
10543 osoby,
Styczeń 2018r. – 867 osób.
Ogólna ilość wykonanych badań mammograficznych w 2018r. – 9107,. Po instalacji nowego aparatu
Mmg ilośc badań będzie rozkładać się na 2 aparaty. Nie przewiduje się pracy w weekendy.
12. Prosimy dla celów nowego projektu osłon stałych podać i opisać pomieszczenia będące bezpośrednio
w sąsiedztwie pomieszczeń TK i mammografu. Podobnie nad i pod tymi pomieszczeniami.
Odpowiedź: Poniżej poziomu – pomieszczenie wentylatorni oraz węzeł cieplny
Na poziomie remontowanych pomieszczeń: od strony nowego TK działa pracownia RTG, od strony
nowego Mmg występuje pomieszczenie aktualnie nie użytkowane (docelowo będzie pracownia
endoskopii)
Kondygnacja powyżej: na piętrze powyżej znajduje się sala pacjentów oddziału chirurgii
onkologicznej.
13. Prosimy o potwierdzenie, że łazienki na korytarzu pracowni diagnostyki obrazowej pozostaną i będą
dedykowane dla pacjentów i personelu. Nadmieniamy, iż w całym ww. ZDO nie ma innych łazienek
personelu i dla pacjentów. W przypadku pracowni RTG ze skopią i dla TK łazienka pacjentów
powinna być dostępna w ramach ZDO. W przypadku projektu wielobranżowego budowlanego
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14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

łazienki będą wymagane w uzgodnieniach sanitarnych łącznie z ich dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
Prosimy o potwierdzenie, że szatnie personelu ZDO są dostępne gdzieś w ramach obiektu.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
Czy Zamawiający posiada aktualne dokumenty w zakresie opinii / ekspertyzy konstrukcyjnej dla
istniejących stropów obiektu szpitalnego ? Głównie prosimy o udostepnienie na stronach przetargu
dokumentacji konstrukcyjnej budynku, nośności stropu pod salą TK, jego ewentualnego wzmocnienia,
podania typu i materiału z którego jest wykonany. Jeśli jest jakaś dokumentacja powykonawcza dla
pracowni TK, prosimy o jej udostepnienie.
Odpowiedź: Oryginalna dokumentacja konstrukcyjna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego,
natomiast nie ma możliwości przesłania jej drogą elektroniczną. Dokumentacja powykonawcza
pracowni TK jest również dostępna, jednakże z uwagi na jej obszerność nie można jej przesłać.
Informacja na temat konstrukcji: konstrukcja budynku szkieletowa o konstrukcji budynku żelbetowej.
Na każdej kondygnacji budynku strop gęstożebrowany typu DZ-3
Czy w przypadku konieczności wzmocnienia lub podparcia stropu od dołu, Zamawiający wyrazi
zgodę na ww. prace ?
Odpowiedź: Tak, wyrazimy zgodę
Czy Zamawiający posiada aktualne ekspertyzy p.poż. wraz z Postanowieniem KW PSP w Opolu ?
Odpowiedź: Tak,
Czy budynek w którym planowana jest adaptacja – prace remontowe lub budowlane jest jedną strefą
ppoż.?
Odpowiedź: Budynek szpitala jest jedną strefą pożarową
Czy w szpitalu istnieją strefy pożarowe? Jak tak to proszę o podanie stref w adoptowanych
pomieszczeniach? Prosimy o udostępnienie wszelkich posiadanych wytycznych w tym zakresie,
instrukcji ppoż. planu ewakuacyjnego, ekspertyz budowlanych, planu hydrantów wewnętrznych i
zewnętrznych dla obiektu tak by ewentualnie przyszli rzeczoznawcy ds. ppoż. mogli wykonać
stosowne uzgodnienia ppoż. do projektu budowalnego.
Odpowiedź: Patrz punkt 18. W przypadku potrzeby uzgodnień z rzeczoznawcami ppoż. Zamawiający
udostępni wskazane dokumenty.
Jakie w zakresie ppoż. będą wymagane prace do realizacji przez Wykonawcę w ramach
prowadzonych prac ? Czy ma być montowane jakieś specjalistyczne wyposażenie ppoż. ?
Odpowiedź: Wyposażenie pracowni w niezbędny standardowy sprzęt ppoż.
Czy Zamawiający dysponuje dedykowaną centralą ppoż. dla remontowanych pomieszczeń ? Jeśli tak
to jaki to model, producent i czy są wolne dodatkowe pola do konfiguracji i wpięcia urządzeń.
Odpowiedź: Nie
Czy dostawa i konfiguracja centrali ppoż. będzie w zakresie realizacji dla Wykonawcy ?
Odpowiedź: Nie będzie.
Kto ma wykonać i pokryć ewentualne koszty prac w kierunku dostosowania remontowanych
pomieszczeń do ścisłych wytycznych wg. uzgodnień ppoż. w dokumentacji projektowej. Czy
Zamawiający pokryje ewentualne ww. koszty ewentualnego wystrefowania ppoż. i dokona zlecenia
prac dodatkowych, jeśli będzie taka konieczność ? Nadmieniamy, iż jeśli budynek nie ma
wydzielonych stref ppoż. i nie są spełnione uwarunkowania aktualnych przepisów ppoż. ( lub jest brak
zgody na odstępstwa, lub nie ma harmonogramu modernizacji obiektu pod kątem ppoż. ), Wykonawca
nie może brać odpowiedzialności za zakres i koszty ww. prac dodatkowych ppoż. Ten zakres prac
będzie uzależniony i określony wyłącznie od rzeczoznawcy ds. ppoż. a jego wytyczne będą konieczne
do wykonania. Jeśli Zamawiający w sposób jasny nie określi dla Wykonawców aktualnej sytuacji
ppoż. na obiekcie i zakresu prac i wytycznych w tym zakresie, Wykonawcy nie będą w stanie założyć
zakresu, wielkości ani kosztów takiego dostosowania i ewentualnego wystrefowania ppoż.
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Odpowiedź: Remontowane pomieszczenia nie wymagają wystrefowania względem pozostałej części
obiektu, w związku z tym nie będzie konieczne poniesienie kosztów z tym związanych
24. Czy obiekt objęty jest ochroną konserwatorską ( rejestr lub strefa ) ?
Odpowiedź: Nie
25. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał realizacji min. zakresu następujących prac:
- pozostawienia aktualnych laminowanych paneli ochronnych Pb firmy Delta w pracowni TK i
ewentualnego jedynie ich uzupełnienia, jeśli będzie konieczność ich naruszenia. W przypadku
konieczności zwiększenia ochronności Pb ścian pracowni TK panele mają być zdemontowane i
zamienione na właściwe o odpowiedniej ochronności.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- wykonania ewentualnego powiększenia sali TK kosztem aktualnego pomieszczenia technicznego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jednakże stoi na stanowisku, że Wykonawca
powinien wykorzystać wszystkie możliwości, aby nie doszło do takiej sytuacji,
- w sali TK na laminowanych panelach ściennych wykonania ewentualnych dodatkowych instalacji
okablowania lub gniazd w korytkach plastikowych na zewnątrz paneli. Nadmieniamy, iż jest to jedyna
metoda dla zachowania istniejącej struktury paneli bez ich demontażu i braku uszkodzenia.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- w sali mammografii wykonania ewentualnych osłon stałych ścian w technologii dowolnej wybranej
przez Wykonawcę np. płyty g-k i osb z blachą Pb bez stosowania laminowanych paneli meblowych
jak w sali TK.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- pozostawienia aktualnej szyby ochronnej Pb i jej ram od sterowni sali TK, jeśli jej ochronność
będzie wystarczająca wg nowego projektu osłon stałych,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- jeśli to możliwe technologicznie, wymiany jedynie skrzydeł drzwi ochronnych Pb pracowni TK i
mammografu pozostawiając aktualne futryny . Skrzydła tego samego typu . Warunek akceptowalny,
jeśli ochronność futryn będzie wystarczająca. Futryny pozostawione jedynie odmalować.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- jeśli drzwi Pb ochronne będą wymagane nowe czy może być zastosowany wariant drzwi i futryn
ochronnych innych producentów np. ZipiMed ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- wymiany wszystkich wykładzin podłogowych na PCV z rolki np. firmy Tarkett . W sali TK i
mammografii na elektro przewodzące z uziemieniem a w pozostałych na klasyczne. Kolor do ustalenia
z palety standardowej kolekcji.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- odmalowanie wszystkich pomieszczeń wskazanych w zakresie remontu - adaptacji. Jeśli ingerencja
remontowa będzie konieczna w sali RTG również wymagane będzie jej odmalowanie w części lub
całości w zależności od stopnia ingerencji.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
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- wymiany oświetlenia na LED-owe – lamp sufitowych na natynkowe dla sali TK i mammografu oraz
lamp rastrowych wpuszczanych w sufit podwieszany modułowy np. 60x60 cm w pozostałych
pomieszczeniach.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- wymiany sufitów podwieszanych kasetonowych 60x60 cm na nowe tam gdzie one są aktualnie
zainstalowane, np. na Amstrong Biogurad .
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- wymiany grzejników w remontowanych pomieszczeniach na higieniczne z zaworami i regulatorami
temperatury z ewentualną modernizacją jedynie przyłączy poziomych, bez wymiany pionów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- instalacji nowych umywalek z półpostumentami i bateriami łokciowymi w sali badań TK i
mammografii i przygotowaniu pacjenta sali TK.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- wymiany zlewu na dwu lub jednokomorowy w pom przygotowania pacjentów TK.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- wykonania nowej zabudowy meblowej w sali przygotowania pacjentów TK w miejsce starej.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- wykonania nowej zabudowy meblowej – blatu w sterowni TK i stanowiska biurkowego dla pracowni
mammografii.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- dostawy min 3 foteli biurowych na kółkach dla techników z powierzchnia zmywalną.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- montażu kompletów dozowników łokciowych na mydło, środek dezynfekcyjny i ręczniki dla
stanowisk umywalkowych i zlewu wraz z oświetleniem i lustrami.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- skucia istniejących fartuchów umywalkowych, zlewowych z glazury i położenia nowych z glazury
lub z wykładzin ściennych PCV typu np. Tarkett.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- szpachlowania pęknięć ścian, sufitów i odmalowanie farbami zmywalnymi lateksowymi np.
Dekoral, Dulux, Caparol w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- montażu narożników ochronnych PCV i płyt ściennych typu CS Polska / lub inny producent / w
ramach modernizowanych pomieszczeń
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza
- czy drzwi aluminiowe od strony szerokiego korytarza pacjentów – poczekalni mają pozostać czy
mają być wymienione na nowe ? Jeśli mają być wymienione to czy na podobne jak te co są teraz ?
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Odpowiedź: Istniejące drzwi mają pozostać.
26. Proszę o podanie parametrów linii zasilającej aparatu TK. Rodzaj zabezpieczenia, długość linii, rodzaj
kabla, jego grubość, wartość impedancji pętli zwarcia w tablicy TK.
Odpowiedź: Parametry linii zasilającej tablicę elektryczną TK, z której zasilany jest tomograf:
Kabel 3xLgY 70+95 mm² (H07V-K), długość linii 20 m, zabezpieczenie w rozdzielni zasilającej „A”
bezpieczniki topikowe 80A, impedancja pętli zwarcia 0,14 Ω
27. Jakim zapasem mocy dysponuje Zamawiający na rozdzielni elektrycznej z której zasilany jest
aktualny tomograf ?
Odpowiedź: Ok. 40 kW
28. Czy zasilanie do aktualnej centrali wentylacyjnej i agregatów WL jest z tej samej rozdzielni czy innej
niż TK ? Jaką mocą przyłączeniową dysponuje Zamawiający w przypadku nowej centrali i agregatu /
ów WL.
Odpowiedź: Ta sama rozdzielnia; moc przyłączeniowa 20 kW
29. Proszę o podanie kategorii skrętki jaka ma być zastosowana. Jaka ilość gniazd RJ 45 ma być w
adoptowanych pomieszczeniach ?
Odpowiedź: KAT 7a (pomieszczenie tomografu-2 gniazda LAN, korytarz-2 gniazda LAN,

sterownia-8 gniazd LAN, pomieszczenie mammografu-4 gniazda LAN, opisowy-10 gniazd
LAN.
Tyle nieużywanych gniazd jest obecnie w pomieszczeniach)
30. Jaka jest odległość logicznego punktu dystrybucyjnego od adoptowanych pomieszczeń ?
Odpowiedź: 30 m.
31. Czy zamawiający dysponuje tablicą komputerową do zasilania gniazd typu DATA?
Odpowiedź: Tak.
32. Czy zamawiający przewiduje montaż gniazd telefonicznych w adoptowanych pomieszczeniach? Jaka
liczba gniazd w poszczególnych pomieszczeniach?
Odpowiedź: Nie.
33. Czy zamawiający przewiduje wykonanie gniazd telefonicznych po skrętce?
Odpowiedź: Nie.
34. W jakiej odległości znajduje się centrala telefoniczna lub złącze?
Odpowiedź: 30 m.
35. Czy zamawiający przewiduje montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego?
Odpowiedź: Nie
36. Czy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne ma być podpięte do istniejącego systemu nadzorującego?
Jaki to system ?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 35
37. Proszę o wskazanie pomieszczeń, w których ma być zainstalowana ewentualna kontrola dostępu.
Odpowiedź: Kontrola dostępu wymagana będzie tylko do głównego wejścia do pracowni
38. Czy kontrola dostępu będzie indywidualna dla każdego przejścia?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 37
39. Zamawiający przewiduje zainstalowanie kontroli dostępu jednostronnej czy dwustronnej?
Odpowiedź: Kontrola dostępu jednostronna (od zewnątrz, od środka klamka)
40. W adoptowanych pomieszczeniach istnieje system p. pożarowy ?
Odpowiedź: W adoptowanych pomieszczenia nie ma systemu ppoż.
41. Proszę o podanie producenta centrali pożarowej, czujek, ewentualnie kontakt do firmy konserwującej
ww. system.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 40
42. Czy zamawiający przewiduje wymianę instalacji elektrycznej w adoptowanych pomieszczeniach ?
Odpowiedź: Tak, przewiduje
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43. Proszę o wskazanie tablicy z której będą zasilane obwody klimatyzacji i wentylacji, odległość od
pracowni TK
Odpowiedź: Obwody klimatyzacji i wentylacji zasilane będą z tablicy znajdującej się w pracowni TK
( z której zasilane będzie również urządzenie TK)
44. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jednak będzie wymagać demontażu starej centrali
i montażu jednej wspólnej centrali wentylacyjnej, która będzie obsługiwała wszystkie pomieszczenia
objęte remontem – adaptacją w szczególności :
salę RTG i sterownię RTG,
salę TK, sterownię TK i pom techniczne ( jeśli zostanie ),
sale mammografii i przedsionek.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
45. Prosimy o potwierdzenie że Wykonawcy będą mogli wykorzystać istniejące kanały wentylacyjne w
ramach pomieszczeń RTG i TK, czerpnie, wyrzutnie, kratki wentylacyjne ?
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
46. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymagać będzie centrali w wykonaniu higienicznym
ale z filtracją wstępną i filtrami podstawowymi ale nie Hepa ?
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
47. Prosimy o potwierdzenie, że nowa centrala ma stanąć w miejsce starej czyli w wentylatorowni i że
będzie można wykorzystać istniejącą sieć ciepła technologicznego.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
48. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagać będzie nowego agragatu WL na potrzeby pracy
nowej centrali wentylacyjnej .
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
49. Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis: „(...)Zamawiający wymaga wykonania jednego układu
wentylacji i klimatyzacji obsługującego niezależnie pomieszczenia z dostarczonymi urządzeniami”?
Jeżeli jest jeden układ wentylacji to zadany bieg wentylatora na sterowniku centrali wentylacyjnej jest
taki sam dla każdego z pomieszczeń.
Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez ten zapis możliwość odrębnej regulacji temperatur w
poszczególnych pomieszczeniach TK, Mmg i RTG.
50. Czy Zamawiający zezwala na to aby układ klimatyzacji nie był jednym układem dla pomieszczeń (np.
VRF) lecz oddzielnym układem typu SPLIT dla każdego z pomieszczeń objętych opracowaniem ?
Awaria jednostki zewnętrznej w przypadku jednego wspólnego układu wyłącza z użytkowania
klimatyzacji wszystkie pomieszczenia.
Odpowiedź: Zamawiający optuje za jednym systemem klimatyzacji (jedna jednostka VRF) jako system
wspomagający pracę centrali wentylacyjnej.
51. Czy Zamawiający będzie wymagał klimatyzatorów typu split z opcją chłodzenia i grzania do
pomieszczeń :
sala TK
sterownia TK
sala RTG
gabinet mammografii
Odpowiedź: Tak, ale zasilanych z systemu VRF (patrz odpowiedź punkt 50).
52. Czy proponowana centrala ma mieć wbudowaną chłodnicę bezpośrednią ? Jaki jest parametr ciepła
technologicznego ?
Odpowiedź: Centrala ma mieć wbudowaną chłodnicę bezpośrednią, parametry ciepła
technologicznego 90/70 °C
53. Czy jest przewidziane miejsce wpięcia c.t. w istniejący węzeł cieplny ? Jaka jest odległość z
przewidzianej wentylatorowni do węzła ?
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54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.

Odpowiedź: Wykorzystane zostanie istniejące przyłącze CT do „starej” centrali wentylacyjnej,
odległość centrali od węzła ciepła – 10 m.
Gdzie Zamawiający przewiduje posadowienie jednostek zewnętrznych klimatyzacji oraz
ewentualnego agregatu chłodnicy centrali ? Czy agregat ma być zewnętrzny i stać tam gdzie aktualnie
istniejący ?
Odpowiedź: Agregat WL ma być zewnętrzny i stać w miejscu zajmowanym przez aktualnie istniejący
agregat. Jednostka zewnętrzna klimatyzacji (VRF) – na zewnątrz w promieniu ok 5 m od istniejącego
agregatu WL.
Gdzie jest przewidywana czerpnia i wyrzutnia dla centrali wentylacyjnej ? Czy można wykorzystać
istniejące i co jest zdaniem Zamawiającego do poprawy.
Czy są przewidziane szachty do prowadzenia wentylacji przez pomieszczenia powyżej pomieszczeń
objętych opracowaniem w przypadku wyrzutni dachowej ?
Odpowiedź: Zamawiający planuje wykorzystać aktualne czerpnię i wyrzutnię. Należy wykorzystać
obecny kanał wentylacyjny wyciągowy biegnący w szachcie na dach.
Czy dach jest na gwarancji w przypadku wyrzutni dachowej i jej ewentualnej modernizacji ? Czy
można wykorzystać istniejącą wyrzutnię ?
Odpowiedź: Dach jest na gwarancji. Patrz odpowiedź punkt 55.
Czy mają być zastosowane klapy dla nowej wentylacji ? Prosimy o określenie ile i gdzie ?
Odpowiedź: Tak, mają być zastosowane klapy ppoż. z siłownikiem na wyjściu kanału wyciągowego i
nawiewnego z pomieszczenia wentylatorni – łącznie 2 szt.
Jakiego typu mają być ww. klapy p.poż ? Czy topikowe ?
Odpowiedź: Mają być zastosowane klapy z siłownikami
13. Proszę o podanie specyfikacji systemu BMS i namiar na producenta / serwis opiekujący się
systemem .
Odpowiedź: Obecny system BMS jest przestarzały i nie należy brać go pod uwagę
Czy zamiast włączania się do systemu BMS z nowa centralą, Wykonawca może zaproponować
dostawę centrali wyposażoną w moduł sterujący, który poprzez sieć LAN i ustalony adres IP
umożliwia użytkownikowi na logowanie na dowolnym komputerze i kontrolę aktualnych parametrów
centrali i jej nastaw.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający optuje za taką propozycją (w nawiązaniu patrz odpowiedź punkt 59).

61. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści średnio około 3-4 krotności wymian powietrza dla
modernizowanych pomieszczeń i zgodzi się na optymalizację wymian powietrza dla nowej instalacji
wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ?
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy
62. Prosimy o informację czy uzyskanie ewentualnych niezbędnych zgód formalno-prawnych (np.
pozwolenie na budowę) dla przewidzianych prac remontowo-budowlanych jest w gestii Zamawiający
czy Wykonawcy? Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o wydłużenie czasu realizacji zadania o
czas niezbędny na uzyskanie powyższych zgód (minimum 65 dni).
Odpowiedź: Proces formalno-prawny jest po stronie Zamawiającego.
63. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje montażu sufitów podwieszanych kasetonowych w
pomieszczeniach pracowni? Jeśli tak prosimy o wyszczególnienie pomieszczeń,
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 25
64. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje dostawy mebli do pracowni? Jeśli tak to prosimy o
szczegółową specyfikację,
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 25
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65. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie osłon stałych RTG w technologii
suchej zabudowy (płyta g-k z warstwą taśmy ołowianej) ?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 25
66. Prosimy o informację jakiego typu pomieszczenia znajdują się nad istniejącą pracownią TK?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 12
67. Prosimy o załączenie na stronie www Zamawiającego istniejących projektów osłon radiologicznych
dla pracowni TK i MMG,
Odpowiedź: W załączeniu plik PDF, Zamawiający nie posiada projektu do MMG.
68. Prosimy o informację czy Zamawiający nie będzie wymagał wymiany stolarki RTG, paneli
ściennych/sufitowych RTG gdyby z obliczeń projektu osłon nie wynikała taka konieczność (warunek
osłonności został spełniony)?
Odpowiedź: Tak
69. Prosimy o udostępniane na stronie www Zamawiającego archiwalnego projektu wzmocnień
konstrukcji stropów w pracowni,
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 15
70. Prosimy o informację czy obecnie zainstalowane urządzenia (TK, MMG) zasilane są z rozdzielni
usytuowanej w przyziemiu - pom. nr 11 (wg rys. 1),
Odpowiedź: Tak
71. Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni znajduję się rozdzielnia elektryczna, z której
może być zasilony nowy aparat oraz urządzenia z nim związane?
Odpowiedź: 20m
72. Prosimy o informację (typ, przekrój) odnośnie istniejącego kabla zasilającego obecny aparat TK i
MMG.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 26
73. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje (oprócz niezbędnych przeróbek w przypadku zmiany
aranżacji pomieszczeń) wymiany, przebudowy instalacji elektrycznych gniazd i oświetlenia w
pracowni. Ewentualna wymiana instalacji elektrycznych wiązałaby się wtedy z koniecznością
ingerencji w istniejące panele ścienne/sufitowe RTG,
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 25
74. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wymiany/modernizacji instalacji komputerowych w
pracowni? Jeśli tak, prosimy o szczegółową specyfikację,
Odpowiedź: NIE - jeżeli wystarczy patrz odpowiedź na pyt. 29.
75. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością miejsca (portów w istn.
urządzeniach aktywnych) w istniejącym punkcie dystrybucyjnym dla wpięcia dodatkowej instalacji
komputerowej?
Odpowiedź: NIE - jeżeli chodzi o sieć komputerową LAN to była wymieniana niedawno i patrz

odpowiedź na pyt. 29.
76. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga instalacji nowych urządzeń aktywnych sieci
komputerowej? Jeśli tak, prosimy o szczegółową specyfikację,
Odpowiedź: Nie.
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77. Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni znajduję się lokalny punkt dystrybucyjny do
którego będzie możliwość wpięcia nowej instalacji komputerowej?
Odpowiedź: 20m
78. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał wykonania instalacji czujek p.poż. dla
adaptowanej pracowni ?
Odpowiedź: Tak, dla systemu klap ppoż. w kanałach wentylacyjnych
79. Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni znajduję się centrala p.poż. do której będzie
możliwość ewentualnego wpięcia nowych czujek p.poż.?
Odpowiedź: Wymagana indywidualna mała centrala ppoż. do obsługi czujek z punktu 78
80. Jeśli Zamawiający nie posiada centrala p.poż. to prosimy o informację czy będzie wymagał od
Wykonawcy dostawy i montażu nowej centralki p.poż.
Odpowiedź: Tak, patrz odpowiedź punkt 78 i 79
81. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał wykonania kontroli dostępu dla drzwi
pracowni? Jeśli tak prosimy o wskazanie ilości drzwi.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 37 i 38
82. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał wykonania instalacji domofonowej w
pracowni?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie oczekiwał takiej instalacji
83. Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazów medycznych w pracowni? Prosimy o
wyspecyfikowanie rodzaju gazów med. i planowanej ilości.
Odpowiedź: Nie
84. Prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni znajduje się sieć gazów medycznych do których
będzie możliwe podpięcie nowej instalacji,
Odpowiedź: Nie
85. Czy Zamawiający może podać jaka jest obecnie wydajność centrali wentylacyjnej VBW (przyziemie)
lub udostępnić kartę doboru centrali VBW?
Odpowiedź: Wydajność istniejącej centrali wentylacyjnej VBW wynosi 3200 m³/h
86. Prosimy o informację czy nowa centrala wentylacyjna ma być z funkcją chłodzenia? Jeśli tak to czy
można zastosować agregat skraplający?
Odpowiedź: Tak, nowa centrala ma posiadać funkcję chłodzenia. Można zastosować agregat
skraplający
87. Czy Zamawiający wymaga w nowej centrali funkcji nawilżania?
Odpowiedź: Nie
88. Czy Zamawiający może potwierdzić jaka mocą grzewczą dysponuje dla centrali wentylacyjnej?
Odpowiedź: Ok. 50 kW
89. Czy Zamawiający może potwierdzić jakim zasilaniem klap ppoż dysponuje?
Odpowiedź: Do tej pory nie było klap ppoż. w tym układzie wentylacji
90. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących czerpni i wyrzutni ?
Odpowiedź: Tak
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91. Czy Zamawiającego dopuszcza wykorzystanie istniejących kanałów wentylacyjnych w pracowni
RTG? W przypadku braku zgodny, oprócz prac instalacyjnych konieczne będzie przeprowadzenie
prac remontowych związanych z wymianą tych kanałów. W takim przypadku prosimy Zamawiającego
o sprecyzowanie jakie ewentualnie prace remontowe będą wymagane dla tego obszaru,
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących kanałów wentylacyjnych w
pracowni RTG
92. Prosimy o informację Zamawiającego, które pomieszczenia (oprócz sterowni, pom. TK, pom. MMG)
wymaga także jako klimatyzowane?
Odpowiedź: Pomieszczenie RTG
93. Czy Zamawiający dopuszcza montaż klimatyzatorów typu split w pomieszczeniu badań MM, TK,
RTG oraz dla pomieszczeń towarzyszących?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 51
94. Prosimy o informację czy możliwy jest montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów na ścianie
zewnętrznej budynku? Jeśli nie prosimy o wskazanie miejsca montażu,
Odpowiedź: Patrz odpowiedź punkt 51
95. Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie drzwi do pracowni mammograficznej i tomograficznej nową
warstwą wierzchnią zamiast ich wymianę ?
Odpowiedź: Tak
96. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie ściany pomiędzy pracownią tomograficzną i
pomieszczeniem przygotowania pacjenta tak by zwiększyć pomieszczenie badań jeśli pomieszczenie
okaże się zbyt małe dla instalowanego tomografu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przesunięcie ściany ale należy dołożyć wszelkich starań, aby nie
było to konieczne
97. Czy w związku z zapisem : „do 114 dni uzyskanie pozwoleń na użytkowanie zainstalowanych
aparatów wraz z zatwierdzeniem projektu ochrony radiologicznej przez SANEPID.” Zamawiający
udzieli Wykonawcy odpowiednich upoważnień do uzyskania pozwoleń ? Dla SANEPIDu stroną jest
użytkownik sprzętu a nie dostawca.
Odpowiedź: O pozwolenie na użytkowanie zainstalowanych aparatów i urządzeń wystąpi
Zamawiający
98. Czy Zamawiający oczekuje podłączenia nowych urządzeń będących przedmiotem zamówienia do
istniejącego sytemu informatycznego RIS /PACS?
Odpowiedź: Tak.
99. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi tak – to prosimy o podanie jakiego producenta są te
systemy? Czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami do podłączenia zamawianych urządzeń?
Odpowiedź: MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – Zamawiający nie dysponuje

wolnymi licencjami.
100. Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download)
ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej
diagnostyki instalowanych urządzeń?
Odpowiedź: Tak.
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101. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o
parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia
dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki instalowanych urządzeń?
Odpowiedź: Nie.
102. Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na
uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modułem 3G dostarczonego i
opłacanego przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Nie.
103. Czy zamawiający oczekuje zastosowania w nowej pracowni istniejących pozycjonerów laserowych?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje 3 nowe lasery umożliwiające prowadzenie lasera z
zastosowaniem radioterapii, kompatybilne z istniejącymi laserami w pracowniach akceleratorów
firmy Elekta.– bez opcji wirtualnej symulacji.

W oparciu o art.38 ust.4 zmienia się termin składania ofert w przetargu, odpowiednio:
składanie i otwarcie ofert 15.04.2019r. – godziny bez zmian.

Sporządził

Zatwierdził:

Inspektor ds. zamówień publicznych
Beata Kopeć

Dyrektor OCO
Marek Staszewski
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