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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓREGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „DOSTAWA APARATU 
DO ANGIOGRAFII I RTG RAMIENIA C”. 

  
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela 
odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI   
 
Zestaw 1 
Pytanie nr 1 
 Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 3 Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a 
wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 68 cm;  
≥ 72 cm – 5 pkt 
<72 cm – 0pkt 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze, który nie ma żadnego wpływu na jakość 
obrazowania, czy komfort pracy personelu. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający 
wymaga panelu min. 30x30, co przy średniej szerokości stołu 60cm, daje pełne pokrycie 
wraz z minimalnym wymaganym ruchem wzdłużnym. Różnica w głębokości to różnica 
wynikająca z konstrukcji między producentami i nie powinna podlegać punktacji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 4 Odległość SID ≥ 107 cm 
Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego SID wynosi 105cm. Pragniemy zauważyć, ze 
spełniony jest istotniejszy parametr czyli prześwit. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
SID powinien być możliwie mały, ponieważ wraz z odległością rośnie dawka.  
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
 
Pytanie nr 3 
Zal3_OPZ –  ramię C Punkt 7 Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 42 cm 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze, który nie ma żadnego wpływu na jakość 
obrazowania, czy komfort użytkowania. Tak postawiona punktacja premiuje rozwiązanie, 
gdzie detektor znajduje się ponad dwa metry nad ziemią, a za detektorem powinien 
podążać stół z pacjentem, co czyni korzystanie z tak wysokich zakresów ruchu pionowego 
zupełnie niepraktyczne. 
Pragniemy podkreślić, że zakres ruchu pionowego to cecha konstrukcyjna producenta i nie 
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powinna podlegać punktacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
 
Pytanie nr 4 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 10 Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej 
(wychylenie) ≥ ±10°; 
 ≥ +/-12° – 5 pkt 
<+/-12° – 0pkt 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze, który nie ma żadnego wpływu na jakość 
obrazowania, czy komfort użytkowania. Różnica, którą punktuje Zamawiający jest 
niezauważalna z perspektywy personelu obsługującego aparat. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 

 
Pytanie nr 5 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 15 Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. 
ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej  bezpośrednio z 
panelu na obudowie detektora;  
Tak – 15 pkt 
Nie – 0 pkt 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze, który nie ma żadnego wpływu na jakość 
obrazowania, czy komfort użytkowania. Aparat RTG typu ramię C musi być wyważone. 
Praktyka pokazuje, że lekarz pracuje z aparatem który ma zwolnione blokady zamiast 
zastanawiać się który guzik nacisnąć dla jakiego ruchu. Ponadto jeśli lekarz stoi bokiem do 
panelu to funkcjonalność jest nieprzydatna.  
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji za funkcjonalność, gdzie aparat jest 
wyposażony w dodatkowy przycisk do wyzwalania fluoroskopii dedykowany dla technika 
na dotykowym monitorze. Z naszego doświadczenia klinicznego wynika, że jest to 
najwygodniejsze rozwiązania dla technika obsługującego aparat RTG. 
 
proponujemy: 
dodatkowa możliwość wyzwalania ekspozycji z panelu dotykowego umieszczonego na 
RTG z ramieniem C – 15 pkt 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie nr 6 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 17 Panel dotykowy kolorowy rozdzielczości min. 640x480 
znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania 
wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live”; 
Rozdzielczość panelu 
≥ 1200x800 – 10 pkt 
< 1200x800 – 0 pkt 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze, który nie wpływa na jakość pracy przy 
aparacie. Zamawiający zdecydował się punktować rozdzielczość monitora dotykowego, 
który służy do sterowania funkcjonalnościami aparatu z podglądem pozycji względem 
anatomii dla technika obsługującego aparat. Istotne z perspektywy Zamawiającego 
powinny być wartości luminancji, kontrastu dla monitorów głównych, diagnostycznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
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Nr 3 do SWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 23 Moc generatora RTG ≥ 25 kW 
Prosimy o wniesienie dodatkowej punktacji w parametrze, który w sposób jednoznaczny 
określa moc aparatu, czyli moc znamionową dostępną dla trybu fluoroskopii, czy jedynego 
trybu z którego korzysta się podczas użytkowania. 
Proponujemy punktację: 
maksymalna Moc dostępna dla trybu fluoroskopii ≥ 16 kW 
≥ 18 kW – 20pkt 
pozostałe – 0 pkt 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
 
 
Pytanie nr 8 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 34 Szybkość wirowania anody min.: 2800 obr/min; 
 ≥ 9000 obr/min – 5 pkt; 
< 9000 obr/min – 0 pkt 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze, który nie ma żadnego znaczenia kliniczne, a 
jedynie w sposób nieuczciwy premiuje rozwiązania firmy Siemens. Szybkość wirowania 
może mieć ewentualny wpływ na prędkość chłodzenia anody, ale ten parametr już 
podlega punktacji 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
 
Pytanie nr 9 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 36 Wielkość dużego ogniska ≤ 0,6; ≤ 0,5 – 5 pkt; 
>0,5 – 0 pkt 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze, który nie ma żadnego znaczenia klinicznego, 
ponieważ duże ognisko przeznaczone jest dla trybu radiografii, a ten podczas operacji 
kardiologicznych jest bezużyteczny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
 
Pytanie nr 10 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 39 Szybkość chłodzenia anody ≥ 75 kHU/min;  
≥ 90 kHU/min – 5 pkt; 
< 90 kHU/min – 0 pkt 
Prosimy o wprowadzenie bardziej uczciwej punktacji w parametrze. Aparaty RTG tej klasy 
mają zbliżone wartości szybkości chłodzenia,  a tak ułożona punktacja powoduje, że 
punkty techniczne dostanie jedynie producent Siemens, gdzie wartość jest nadal niewiele 
powyżej granicznej. 
Proponujemy: 
≥ 85 kHU/min – 5 pkt; 
< 85 kHU/min – 0 pkt 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
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Pytanie nr 11 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 40 Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w 
zależności od terminologii producenta) ≥ 5000 kHU;  
≥ 5 300 kHU/min – 5 pkt; 
< 5 300 kHU/min – 0 pkt 
Prosimy o zmianę punktacji w parametrze, który ma ogromny wpływa na możliwość 
przeprowadzania długich, wysokoenergetycznych ekspozycji tak istotnych dla jakości 
podczas badań kardiologicznych .Chcemy zaproponować Zamawiającemu aparat, który 
będzie miał prawie dwukrotnie wyższą niż oczekiwana pojemność cieplną. Proponujemy: 
≥ 9000 kHU/min – 25 pkt; 
< 9000 kHU/min – 0 pkt 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie nr 12 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 46 Wielkość detektora ≥ 30 cm x 30 cm 
Prosimy o wniesienie dodatkowej punktacji w tak ważnym parametrze jakim jest wielkość 
detektora obrazu. Sugerujemy: 
≥ 31 cm x 31 cm – 10 pkt 
Reszta – 0 pkt 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
Pytanie nr 13 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 50 Rozdzielczość (matryca detektora) ≥ 1900 x 1900 pikseli 
Prosimy o wniesienie dodatkowej punktacji w jednym  z najbardziej istotnych elementów 
tworzenia obrazu, jakim jest rozdzielczość detektora.  
Zamawiający wymaga detektora z minimum 3,6 miliona pikseli, natomiast pragniemy 
zaoferować detektor, który posiada ponad 9,4 miliona pikseli, co ma przełożenie na jakość 
otrzymywanych ekspozycji. Proponujemy: 
≥ 3000 x 3000 – 50 pkt 
reszta – 0 pkt 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
Pytanie nr 14 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 52 DQE ≥ 72% 
Prosimy o wprowadzenie punktacji w parametrze, który ma bezpośredni wpływ na jakość 
oraz na dawkę promieniowania, a by tę jakość osiągnąć. DQE (Detective Quantum 
Efficiency)  mówi o tym, jak dobrze detektor przenosi sygnał. Sugerujemy: 
DQE ≥ 75% - 20pkt 
Reszta – 0 pkt 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
Pytanie nr 15 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 56 Liczba pamiętanych obrazów ≥ 150 000; ≥ 300 000 – 10 
pkt 
< 300 000 – 0 pkt 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze i dopuszczenie aparatu, którego pamięć 
wynosi 100.000 obrazów, który nie ma znaczenia klinicznego, szczególnie w sytuacji, gdy 
Zamawiający wymaga od wykonawcy podłączenia do jedynego bezpiecznego źródła 
archiwizacji jakim jest system PACS Szpitala. Pamięć aparatu jest jedynie pamięcią 
tymczasową. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
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Nr 3 do SWZ. 
 
Pytanie nr 16 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 62 Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola 
obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu ;  
Tak/Nie 
Tak – 10 pkt 
Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) – 
0 pkt 
 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze, który w sposób nieuczciwy premiuje 
rozwiązania konkurencji. Pragniemy zauważyć, że każdy aparat z RTG z C przycina obraz 
podczas obrotu, ponieważ fizycznie zdjęcie w pełnej rozdzielczości zajmuje całą objętość 
monitora, a obrót wymusza obcięcie krawędzi. Proponowane rozwiązanie z ograniczeniem 
do koła nie jest ani rozwiązaniem gorszym, ani lepszym od przycięcia krawędzi. Jest to 
jedynie cecha producenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie nr 17 
Zal3_OPZ –  ramię C, Punkt 73 Regulacja wysokości monitorów w zakresie min. 15 cm; 
Tak/Nie 
Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt 
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji za funkcjonalność ruchomego ramienia C, 
które umożliwia umiejscowienie monitorów nad sterylnym stołem operacyjnym, bliżej 
operatora. Ma to niebagatelne znaczenie podczas procedur kardiologicznych, które 
wymagają obserwacji np. cienkich prowadników.  
Proponujemy: 
 
Regulacja wysokości monitorów w zakresie min. 15 cm - Tak/Nie 
Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt 
 
Regulacja wysokości monitorów w zakresie min. 15 cm oraz odległości od operatora min. 
30cm bez konieczności przemieszczania wózka – 15 pkt 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
 
Pytanie nr 18 
Zal3_OPZ –  ramię C,  
Aparat wg zapisów SIWZ jest dedykowany na kardiologię, czy Zamawiający wymaga aby 
aparat był wyposażony w oprogramowania kardiologiczne:  
1) Elektrofizjologia 
2) Koronarografia 
 
Co jest niezbędne do właściwej pracy na kardiologii 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w oprogramowanie kardiologiczne: 
Elektrofizjologia i Koronarografia, pozostałe zgodnie z SWZ. 
Pytanie nr 19 
Zal3_OPZ –  ramię C,  
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Czy Zamawiający dokona punktacji wielkości piksela detektora – wielkość detektora ma 
fundamentalne znaczenie dla jakości obrazowania, co zwłaszcza w kardiologii  jest ważne, 
proponujemy: 
Rozmiar piksela detektora max 130 μm; 
Rozmiar piksela detektora ≤ 100 μm – 30 pkt 
Rozmiar piksela detektora  > 100 μm – 0 pkt 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 
Pytanie nr 20 
Zal3_OPZ –  ramię C,  
Czy Zamawiający wprowadzi wymóg aby aparat był wyposażony w kondensator 
(technologia lifetime, nie wymaga podłączania na noc do gniazdka, co powoduje że skopie 
wysokoprądowe dostępne są  od razu po uruchomieniu aparatu) w przeciwieństwie do 
rozwiązań przestarzałych gdzie zamiast kondensatora występuje bateria - ( konieczność 
ładowania w gniazdku na noc, a w przypadku nienaładowanych baterii brak możliwości 
wykonywania skopi o wysokich prądach wymaganych w kardiologi, bateria ma krótki czas 
życia i droga wymiana) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pytanie nr 21 
Zal3_OPZ –  ramię C 
Czy Zamawiający wprowadzi wymóg aby aparat był wyposażony w dodatkowy monitor 
montowany do stołu operacyjnego, który posiada interface użytkownika do sterowania 
funkcjami obrazu oraz generatora. Monitor zapewnia podgląd obrazu z  funkcją 
dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu a także podgląd 
kolimatorów bez użycia promieniowania i repozycję kolimatorów oraz wyświetlanie kątów 
ramienia C? 
Proponowane rozwiązanie zapewnia kardiologom niezależność od obsługi technika i 
możliwość natychmiastowego działania podczas procedur kardilogicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie nr 22 
Zal3_OPZ –  ramię C,  
Czy Zamawiający wymaga jednej z podstawowych funkcji niezbędnych w zabiegach 
kardiologicznych tj Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) 
o minimalnych parametrach:  Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, 
stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce, prędkość min 1-
12 klatek/s? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pytanie nr 23 
Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni 
od dnia daty otrzymania faktury VAT. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 
Pytanie nr 24 
Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%)  
w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto  
i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT? Wyjaśniamy, iż w Opisie Przedmiotu 
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Zamówienia występują pozycje (ochrona RTG), które są objęte stawką VAT wynoszącą 
23%. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z §4 ust. 13 Umowy odpowiedzialność karno-finansowa za prawidłowe naliczenie 
podatku VAT obciąża Wykonawcę. Wykonawca stosując wiele stawek podatku VAT musi 
określić i podać dodając w Formularzu asortymentowo cenowym wiersze oraz określić 
jakich elementów dotyczy dana stawka podatku. W takim przypadku dodatkowo musi 
dodać również wiersz „Razem:”, w którym dokona zsumowania wszystkich pozycji 
asortymentowych i wyliczy wartość netto oraz wartość brutto zamówienia. 
 
Pytanie nr 25 
Dotyczy Umowy §7 ust 5 i 6 oraz §14 ust 1 pkt 5) - 9)  
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z uwagi na brak zastosowania. Wyjaśniamy, 
iż przedmiotem Umowy jest dostawa aparatu a nie roboty budowlane. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia § 7 ust. 3, ust. 4, ust. 5 pkt 1-5, ust. 6 
dopuszczają możliwość prowadzenia w związku z realizacją przedmiotu Umowy w 
szczególności robót budowlanych. Postanowienie § 7 ust. 5 pkt 1-5 znajdzie zastosowanie 
wyłącznie w przypadku wykonywania robót budowlanych w związku z realizacją Umowy i 
posłużenia się dalszymi podwykonawcami w ramach ich realizacji, co potwierdza 
brzmienie początkowej części § 7 ust. 5. Zamawiający także precyzuje, iż postanowienia § 
14 ust 1 pkt 5-9 projektu umowy odnoszą się wyłącznie do przypadku wykonywania robót 
budowlanych w związku z realizacją Umowy i posłużenia się dalszymi podwykonawcami w 
ramach ich realizacji. Jednakże mając na uwadze powyższe pytanie Wykonawcy, 
Zamawiający dokonuje zmiany § 14 ust. 1 pkt 5-9, które otrzymują brzmienie: 
„5) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym 
Podwykonawcom) bez akceptacji Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do 
zaakceptowania przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu 
jej zmiany), w przypadku wykonywania robót budowlanych w związku z realizacją Umowy 
- w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  
6) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zapłaty 
dla Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, w przypadku wykonywania 
robót budowlanych w związku z realizacją Umowy - w wysokości 1 000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  
7) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 7 ust. 5 pkt 5 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą (w tym dostawcą lub usługodawcą) lub jej zmiany bądź też za 
przedstawienie Umowy z Podwykonawcą niezgodnej z postanowieniami określonymi w § 
7 Umowy, w przypadku wykonywania robót budowlanych w związku z realizacją Umowy - 
w wysokości 0,01% wartości brutto Umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto Umowy,  
8) za wprowadzenie na teren prowadzonych prac Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, pomimo braku przekazania Zamawiającemu informacji zgodnie z 
zapisami § 7 ust. 7, w wysokości 2 000 zł za każde zdarzenie,  
9) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych, a także zawartych w związku z realizacją robót budowlanych umów o dalsze 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi - w wysokości 2 000 zł za 
każdy taki przypadek, po terminie określonym w § 7 ust. 3”. 
 

  
Pytanie nr 26 
Dotyczy Umowy §12 ust 10 
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W związku z zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, która zmusiła do znacznych 
ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców oraz 
obecną sytuacją polityczną w Europie, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o 
wydłużenie maksymalnego terminu dostawy do 15 tygodni. 
Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas 
realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy 
znaleźliśmy, które są od nas niezależne (siła wyższa), ograniczyły możliwość prawidłowej i 
terminowej realizacji niniejszego zamówienia.     
Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu 
dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu zarówno 
wirusa COVID-19 jak i obecnej sytuacji geopolitycznej mogą niestety wystąpić opóźnienia 
w dostawach komponentów i półprzewodników, co ma znaczący wpływ na końcowy termin 
dostawy aparatu.  
Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu  
dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 
Pytanie nr 27 
Dotyczy Umowy §1 ust 1 pkt 4) 
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie 
interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z 
tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy 
brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 
Zestaw 2 
 

1. Dotyczy: Formularz wymagań technicznych, Zadanie nr 2, pkt. 73 
Czy Zamawiający zechce usunąć oczywistą omyłkę i zmieni wymóg graniczny? Aktualne 
jego  brzmienie wskazuje na to, że Zamawiający zamierzał oceniać jakiś inny parametr. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
 

2. Dotyczy: Formularz wymagań technicznych, Zadanie nr 2, pkt. 71-78 
 

Zamawiający wskazał szereg wymogów dotyczących detektora, jednakże pominął ocenę 
naszym zdaniem dość istotną kwestię, jaką jest zapewnienie właściwego, anatomicznego 
sposobu prezentacji obrazu niezależnie od wzajemnego ustawienia statywu i stołu. Ma 
ona szczególne znaczenie przy wykonywaniu zabiegów z dostępu promieniowego. 
Wyjaśniamy, że dostępne na rynku rozwiązania istotnie różnią się w tym zakresie. Część 
producentów angiografów próbuje radzić sobie w takiej sytuacji poprzez cyfrowy obrót 
obrazu, co skutkuje niestety wystąpieniem aliasingu (pogorszeniem rozdzielczości 
obrazu), a brak mechanicznej synchronizacji obrotu kolimatora z obrotem detektora – 
ograniczeniem pola widzenia tego ostatniego. Czy, mając na uwadze powyższe, 
Zamawiający zechce wprowadzić dodatkowy parametr oceniany? 

Silnikowy, automatyczny (bez 
ingerencji obsługi) równoczesny 
obrót przysłony na lampie RTG 
oraz detektora dla kompensacji 

Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
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obrotu obrazu przy obrocie 
statywu względem stołu pacjenta 
– bez zmiany pola widzenia 
detektora 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował treść OPZ oraz dołącza aktualny Załącznik Nr 3 do 
odpowiedzi 
 

3. Dotyczy: Formularz wymagań technicznych, Zadanie nr 2, pkt. 79 
 

Zamawiający opisał monitory systemu w sterowni, lecz opis przedmiotu zamówienia nie 
zawiera żadnych wymogów w odniesieniu do monitorów w sali zabiegowej. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowych parametrów jak niżej? 

Monitor LCD o przekątnej min. 55” 
na jezdnym zawieszeniu 
sufitowym w sali badań wraz z 
kontrolerem umożliwiającym 
podłączenie i jednoczesne 
wyświetlanie na wspomnianym 
monitorze min. 8 sygnałów 
wizyjnych  

Tak, podać  

Podłączenie do kontrolera 
monitora opisanego powyżej 
następujących sygnałów: 
- obraz live 
- obraz referencyjny 
- obrazu ze stacji roboczej z 
oprogramowaniem do poprawy 
widoczności stentów w 
naczyniach wieńcowych (jeśli 
funkcjonalność nie jest 
realizowana przez komputer 
obrazowy angiografu) 
- obrazu przebiegów i mierzonych 
parametrów hemodynamicznych 
- obrazu dialogowego stacji 
hemodynamicznej 
- obrazu z systemu korejestracji 
danych z angiografii i 
ultrasonografii 
wewnątrznaczyniowej 
- min. 2 obrazy z innych urządzeń 
Zamawiającego (np. USG, IVUS, 
stacja robocza RIS/PACS), 
generujących zarówno sygnał 
analogowy, jak i cyfrowy – 
uniwersalne panele z gniazdami 
video, umożliwiające przyłączanie 
takich urządzeń, zlokalizowane w 
miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego w sali zabiegowej 
oraz w sterowni; wymagane jest 
zachowanie separacji 

Tak  
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galwanicznej min. 4kV 

Wybór sposobu prezentacji – 
sterowanie sposobem podziału 
monitora opisanego powyżej: z 
pulpitu sterowniczego systemu 
cyfrowego w sali badań oraz w 
sterowni 

Tak  

Osłona dla monitora opisanego 
powyżej z materiału 
antyrefleksyjnego o współczynniku 
transmisji min. 98%, 
zmniejszająca ryzyko 
mechanicznego uszkodzenia 
ekranu i pozwalająca na jej 
wymianę bez konieczności 
wymiany samego monitora 

Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

Wyprowadzenie sygnału 
wyświetlanego na monitorze 
opisanym powyżej w 
rozdzielczości Full HD 
(1920x1080), umożliwiające jego 
przesyłanie do sali konferencyjnej 
oraz wyświetlanie na 
konwencjonalnym odbiorniku 
(telewizorze, projektorze) 

Tak  

Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował treść OPZ oraz dołącza aktualny Załącznik Nr 3 do 
odpowiedzi. 
 

4. Dotyczy: Formularz wymagań technicznych, Zadanie nr 2, pkt. 86 
 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje podania maksymalnego czasu 
rejestracji pętli fluoroskopowej przy częstotliwości pulsacji 30 kl./s. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 

5. Dotyczy terminu realizacji 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie kolumny sufitowej anestezjologiczno-
chirurgicznej z wymaganego oraz punktowanego terminu realizacji? Czołowi światowi 
producenci zmagają się z globalnym problemem dostępności komponentów oraz 
opóźnieniami w dostawach. Czy Zamawiający zaakceptuje termin dostawy kolumny 
wynoszący 14 tygodni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 

6. Dotyczy: Formularz wymagań technicznych, Zadanie 1 pkt. 88 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dostawcy oraz nazwy systemu PACS, z 
którym Wykonawca ma zapewnić integrację.  
Czy Zamawiający potwierdza, że nie posiada wolnych licencji i Wykonawca ma ich koszt 
uwzględnić w ofercie? 
Odpowiedź: 
Infinitt. Zamawiający potwierdza. 
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7. Dotyczy: Formularz wymagań technicznych, Zadanie 2 pkt. 146, 174 oraz 175 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dostawców oraz nazw systemów PACS oraz 
RIS, z którymi Wykonawca ma zapewnić integrację.  
Czy Zamawiający potwierdza, że nie posiada wolnych licencji i Wykonawca ma ich koszt 
uwzględnić w ofercie? 
Odpowiedź: 
Infinitt. Zamawiający potwierdza. 
 

8. Dotyczy: załącznika nr 8 do SWZ, wzór umowy par. 12 ust 8 – czas reakcji 
serwisu 

Czy Zamawiający potwierdza, że czas reakcji serwisu jest rozumiany jako podjęcie 
czynności serwisowych rozumiane jako rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 
24/48/72 godzin (zależnie od deklaracji Wykonawcy) od zgłoszenia w godzinach 8-21 
codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (z wyłączeniem sobót)? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z brzmieniem § 12 ust. 8 ma być podjęta naprawa przez Wykonawcę licząc od 
momentu zgłoszenia. 
 

9. Dotyczy: załącznika nr 8 do SWZ, wzór umowy par. 12 ust 10 – sprzęt 
zastępczy zadanie 2 - angiograf 

 
Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów angiografii jak 
również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie 
aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z 
obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych w zadaniu nr 2 – aparat do angiografii. 
 
W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający zaakceptuje jako sprzęt 
zastępczy, w przypadku przedłużającej się naprawy, aparat RTG z ramieniem C? 
Zwracamy uwagę, że stacjonarny angiograf wymaga instalacji, uruchomienia, pozwolenia 
Sanepidu na użytkowanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w przypadku Zadania nr 2 dotyczącego samego aparatu do 
angiografii nie będzie konieczności dostarczenia aparatu zastępczego. W ramach dobrej 
współpracy Wykonawca dostarczy np. ww. proponowany aparat RTG z ramieniem C.  
 

10. Dotyczy: załącznika nr 8 do SWZ, wzór umowy par. 12 ust 11 – wymóg części 
nowych oryginalnych 

 
Czy Zamawiający przez powyższy zapis rozumie, że części zamienne muszą być 
oryginalne i być dostarczone bezpośrednio z magazynu części zamiennych producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 

11. Dotyczy: załącznika nr 8 do SWZ, wzór umowy par. 12 ust 17 – przedłużenie 
gwarancji o okres wykonywania naprawy 

 
Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej 
brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca 
będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu 
zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy. 
Odpowiedź: 
Pozostaje dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 17.  
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12. Dotyczy załącznika nr 2 – formularza cenowego 

 
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności zastosowania dwóch stawek 
VAT, Wykonawca ma rozbić cenę w obu zadaniach na dwa wiersze odpowiadające 
poszczególnym stawkom VAT?  
Pragniemy zauważyć, że w zadaniu 1 oraz 2 będzie występował VAT 8% i 23%. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z §4 ust. 13 Umowy odpowiedzialność karno-finansowa za prawidłowe naliczenie 
podatku VAT obciąża Wykonawcę. Wykonawca stosując wiele stawek podatku VAT musi 
określić i podać dodając w Formularzu asortymentowo cenowym wiersze oraz określić 
jakich elementów dotyczy dana stawka podatku. W takim przypadku dodatkowo musi 
dodać również wiersz „Razem:”, w którym dokona zsumowania wszystkich pozycji 
asortymentowych i wyliczy wartość netto oraz wartość brutto zamówienia. 
 

13. Dotyczy: załącznika nr 8 do SWZ, wzór umowy par. 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ust. 6 w brzmieniu: 
 
„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim 
bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 
Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw 
prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, 
utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty 
kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim 
kontrahentom”? 
 
Uzasadnienie: 
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której 
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, 
w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie 
powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. 
klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że 
ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła 
bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a 
wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są 
i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym 
terminowego wykonania umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego postanowienia. 
 

14. Dotyczy: załącznika nr 8 do SWZ, wzór umowy par. 17 ust. 4 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „oświadczenie o odstąpieniu winno 
być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania 
umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”? 
 
Uzasadnienie: 
Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem 
odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do 
odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania 
problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i 
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należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis w § 17 ust. 4 bez zmian. 
Zmianie ulegają zapisy w §17 ust. 1 na: 
Zamawiający dokonuje zmiany § 17 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający poza przypadkami określonymi w ustawie Pzp oraz w kodeksie cywilnym 
uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o wymienionych niżej okolicznościach, jeżeli Wykonawca:  
1) nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 3 Umowy lub 
przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 (pięć) kolejnych 
dni kalendarzowych, a termin dodatkowy wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego 
w wezwaniu do należytego wykonania Umowy (z uwagi na brak rozpoczęcia lub przerwę 
w realizacji) upłynął bezskutecznie;  
2) ujawni lub wykorzysta informacje niejawne, poufne, w których posiadanie wejdzie w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy; 3) nie wywiązuje się z obowiązków stanowiących 
przedmiot Umowy, pomimo wezwania ze strony Zamawiającego do zmiany sposobu 
realizacji przedmiotu Umowy;  
4) utraci uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy;  
5) w inny sposób rażąco naruszy postanowienia Umowy”. 
 
 

15. Prosimy o podanie szacowanej tygodniowej ilości badań, a także wartości napięcia, 
natężenia prądu oraz czasu ekspozycji dla planowanych badań. Dane potrzebne są 
do projektu osłon stałych. 

Odpowiedź: 
W chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości ustalenia szacowanej ilości badań 
tygodniowych. Będzie wynikał to bezpośrednio z ilości pacjentów potrzebujących takich 
badań. Napięcie 3x400V, natężenie 100A. 
 
16. Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru 
przez PWIS.  Angiograf oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie 
wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie 
stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik 
aparatu, a nie dostawca. Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku 
tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z 
powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące : „Przekazanie do 
użytkowania wraz wykonaniem testów akceptacyjnych po uruchomieniu Angiograf i 
wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych 
dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla wymóg uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
urządzenia przez PWIS. 
 
17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nakładając na Wykonawcę obowiązek 

 „uzyskania pozytywnej opinii stosownych instytucji zezwalającą na uruchomienie 
oraz eksploatację angiografu” nie ma na myśli przerzucenia na Wykonawcę 
odpowiedzialności za uzyskanie zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego na stosowanie aparatów rentgenowskich. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa zezwolenie na uruchamianie  lub  stosowanie aparatów 
rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, oraz uruchamianie medycznych 
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pracowni rentgenowskich stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo 
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej. Dodatkowo do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia 
należy dołączyć dokumenty określone w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 
czerwca 2015 r.  w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o 
wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na 
działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej 
działalności ( Dz. U. 2015 r. poz. 1355 ). W większości są to dokumenty których 
przygotowanie leży w gestii poszczególnych jednostek organizacyjnych i 
Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za ich przygotowanie. W 
szczególności mowa o dokumentach takich jak: 
1) program zapewnienia jakości działalności której dotyczy wniosek; 
Dokumentacja systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce powinna być 
opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 884) oraz  zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z 
urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) , 
2) program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej; 
3) instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady 
postępowania  
w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów; 
Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z 
urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325); 
4) zakładowy plan postępowania awaryjnego; 
Zakładowy plan postępowania awaryjnego powinien być zgodny ze wzorem 
 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 912); 

 
Dodatkowo należy zauważyć że wydanie takiego zezwolenia następuje w drodze 
decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem 
warunki wykonywania działalności związanej  z narażeniem. Czyli zgodnie z kpa na 
wydanie takiej decyzji organowi który ją wydaje przysługuje termin 30 dni. Oznacza to, 
że gdyby Zamawiający nie wziął pod uwagę powyższych argumentów i chciał jednak 
wbrew obowiązującym przepisom prawa przerzucić na Wykonawcę również obowiązek 
uzyskania zezwolenia na stosowanie rentgenowskich aparatów diagnostycznych, przy 
narzuconym terminie na realizację całego zadania byłoby to zobowiązanie niemożliwe 
do zrealizowania. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16. 
 
18. Prosimy o informację na temat preferowanej przez Zamawiającego drogi transportu 

dla urządzenia od podjazdu dla ciężarówki do pomieszczeń docelowych. 
Odpowiedź: 
Możliwą drogę transportu wskazano na rzucie w załączeniu. 
Istnieje możliwość bezpośredniego wejścia z poziomu gruntu przez pomieszczenie -
01.22 rezonans magnetyczny. W tym celu należy dokonać demontażu kostki brukowej, 
warstw drogowych oraz odkopać urobek, którym zasypano komorę żelbetową do 
wprowadzenia rezonansu magnetycznego. Następnie należy zdemontować bloczki 
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betonowe, którym zamurowano zewnętrzną ścianę Budynku. Po wykonaniu prac 
należy odtworzyć wszelkie prace o których mowa powyżej. 

 
19. Prosimy o podanie parametrów dźwigu (długość, szerokość, wysokość wewnątrz 

windy), którym będzie transportowany Angiograf od podjazdu dla ciężarówki do 
pomieszczeń docelowych. 

Odpowiedź: 
Parametry dźwigu opisane zostały na rzucie o nazwie „0.pdf”. Wymiar kabiny 
140x240cm, drzwi 120x200cm, udźwig 1600kg. 

 
20. Czy na czas dostawy będzie można korzystać z windy? 
Odpowiedź: 
Tak. 

 
21. Prosimy o informację czy Zamawiający dokonywał pomiaru impedancji pętli zwarcia 

L-L istniejącej linii zasilającej. Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie protokołu 
pomiaru. 

Odpowiedź: 
Nie wykonano pomiarów impedancji pętli zwarcia i rezystancji – pomiary zostaną 
wykonane po zakończeniu prac budowlanych. 

 
22. Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej Angiograf  i 

określenie jej szacunkowej długości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączeniu przesyła schemat zasilania angiografu. Trasa kabla nie jest 
jeszcze naniesiona na operat geodezyjny. Długość kabla YAKY 4X240 mm od 
Rozdzielni NN do pomieszczeń sterowni wynosi 90 mb. 
 
23. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji klimatyzacji nie 

wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu 
prac. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jeżeli zainstalowane urządzenia chłodnicze będą miały 
niewystarczającą moc chłodzenia wówczas Wykonawca musi doposażyć 
pomieszczenia w dodatkowe urządzenia chłodnicze. 
 
24. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do 

zdalnej diagnostyki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
25. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia mebli? Jeżeli tak to poprosimy o ich 

specyfikację. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga wyposażenia pomieszczeń: 
a) śluza – szafa ubraniowa szt. 4 dwudzielna; 
- kosze na ubiory operacyjne – 2szt.; 
- wieszak ścienny – 1szt.; 
- wiadro pedałowe – 3szt.; 
b) sterownia – blat laminowany na nogach + szuflady; 
- szafa (szer. 600cm, wys. 200cm) – szt.2 
- fotel obrotowy – szt. 2 
c) myjnia personelu – umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa ze stali nierdzewnej; 
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- wiadro pedałowe – 1szt.; 
- regał ze stali nierdzewnej (190x600x200cm) – 1szt.  

 
26. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie wystąpienia do właściwych organów 

wydających stosowne opinie, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje administracyjne 
oraz związane z nimi wszelkie dokumenty niezbędne do ich uzyskania są po stronie 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
27. Czy Zamawiający potwierdza, że uzyska wszelkie odbiory dotyczące 

nowopowstałego budynku? Jest to warunek konieczny aby można było złożyć 
wnioski o odbiór pracowni i aparatu przez PWIS. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 
28. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzyskania pozytywnych 

opinii, zgód, decyzji administracyjnych itp. dokumentów związanych z realizacją 
zadania, Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy o czas 
niezbędny na ich uzyskanie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca nie odpowiada za czyny, które nie są 
spowodowane z jego winy. 
 
29. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych 

dopuszczających pracownię do użytkowania jest wyłączone z zakresu/terminu 
realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
30. Prosimy o potwierdzenie, że zawiadomienie właściwych organów (PSP, PIS) o 

zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 
użytkowania jest wyłączone z zakresu/terminu realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
31. Czy Zamawiający potwierdza, że ze względu na grubość tynku w pracowni 

wszystkie dodatkowe i niezbędne instalację będzie można wykonywać natynkowo? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Zestaw 3 
 
Pytanie 1.  
Dot. Pkt IX. 4 SWZ: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale 
Podwykonawcy, musi w JEDZ wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać 
będzie w jego imieniu Podwykonawca oraz jeżeli są znane podać nazwy tych 
Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia 
przy udziale Podwykonawców, należy wpisać „nie dotyczy" lub inne równoważne 
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste 
pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału 
Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie 
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zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 
Zgodnie z art. 462 ust 1 ustawy PZP wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy – jeżeli podwykonawcy są znani na etapie sporządzenia 
oferty, to zgodnie z ust 2 zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w 
ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców. Żaden przepis ustawy nie zezwala 
zamawiającemu na ograniczenie możliwości zatrudnienia podwykonawców dopiero na 
etapie realizowania zamówienia – wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma 
możliwość zatrudnienia podwykonawcy na etapie realizowania zamówienia, a 
Zamawiający nie będzie ograniczał tego prawa Wykonawcy, także w przypadku braku 
wykazania podwykonawców w ofercie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma możliwość zatrudnienia podwykonawcy na 
etapie realizowania zamówienia, a Zamawiający nie będzie ograniczał tego prawa 
Wykonawcy, także w przypadku braku wykazania podwykonawców w ofercie. 
 
Pytanie 2.  
Dot. § 2 projektu umowy:  
1. Przedmiotem umowy jest DOSTAWA APARATU DO ANGIOGRAFII I RTG RAMIENIA 
C w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala 
A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III. 
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne części zamówienia: Zadanie 
……………... 
Taka konstrukcja umowy jest mało precyzyjna – nie wiadomo, którego zadania umowa 
dotyczy.  

 Prosimy o zmianę zapisu: 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja Zadania nr …… - ……………………………, 
zamówienia pn. DOSTAWA APARATU DO ANGIOGRAFII I RTG RAMIENIA C w ramach 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło 
północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III. 
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne części zamówienia: Zadanie 
……………... 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. Zależnie od części 
zamówienia jej przedmiot będzie wskazany oraz szczegółowo określone będą w 
Załącznikach nr 1 i 2 do umowy.  
 
Pytanie 3.  
3) § 4 ust 2 projektu umowy: Wartość netto określona przez Wykonawcę w ofercie jest 
jednym świadczeniem pieniężnym przysługującym Wykonawcy z tytułu należytego 
wykonania umowy została ustalona na poziomie maksymalnym i nie wzrośnie w okresie 
obowiązywania umowy. 
 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto – zgodnie z art.  7 pkt 1 ustawy PZP „cena” 
to pojęcie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) – czyli „cena” to 
wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić 
przedsiębiorcy za towar lub usługę. Ceną za wykonanie dostawy nie będzie więc wartość 
netto, ale wartość brutto – zmiana wartości brutto może nastąpić w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT, jednak nieprawidłowe jest wskazanie, że cena netto jest „jedynym 
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świadczeniem pieniężnym”.   

 Wnosimy o korektę.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy dotyczące § 4 ust. 2: 
Było: 
„2. Wartość netto określona przez Wykonawcę w ofercie jest jedynym świadczeniem 
pieniężnym przysługującym Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy została 
ustalona na poziomie maksymalnym i nie wzrośnie w okresie obowiązywania umowy.” 
Jest: 
„2. Wartość netto zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo - 
cenowym oferty określona jest na poziomie maksymalnym i nie wzrośnie w okresie 
obowiązywania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Do powyższej wartości zostanie 
doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie wystawiania faktury. Wartość 
brutto określona przez Wykonawcę jest jedynym świadczeniem pieniężnym 
przysługującym Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy.” 
 
Pytanie 4.  
Dot. § 8 ust 5 pkt 2 projektu umowy: Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w 
całości lub części w przypadku, gdy: 
2) dostawa nie będzie odpowiadać wymaganiom technicznym lub ilościowym. 
 
Projekt umowy w § 11 przewiduje procedurę odbioru przedmiotu zamówienia, w trakcie 
której Zamawiający będzie sprawdzał jego należyte wykonanie (ust 2), a w przypadku 
stwierdzenia podczas odbioru usterek – sporządzi protokół usterek lub niezgodności z 
przeprowadzonych czynności odbioru, w którym wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia 
oraz wyznaczy termin na ich usunięcie (ust 6). 
W takiej sytuacji zbędne jest badanie przedmiotu dostawy pod względem technicznym lub 
ilościowym, bowiem umowa poza dostawą sprzętu przewiduje wykonanie dodatkowych 
czynności, w tym instalacji, której wykonanie pozwala na uznanie przedmiotu umowy za 
zrealizowany. 

 Wnosimy o wykreślenie § 8 ust 5 pkt 2 z projektu umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 
Pytanie 5.  
5) § 12 projektu umowy. 
Zapisy dotyczące gwarancji przewidują odpowiedzialność gwaranta za wszelkie wady i 
usterki – uzyskanie takiej gwarancji nie jest możliwe, bowiem powszechnie przyjmuje się, 
że część wad i usterek nie jest objęta gwarancją.  
 

 Wnosimy o uzupełnienie zapisów umowy o poniższe: 
1) Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych po instalacji Sprzętu w wyniku: 
niewłaściwej eksploatacji lub konfiguracji dokonanej przez Zamawiającego, uszkodzeń 
mechanicznych, zmian dokonanych bez upoważnienia, niewłaściwego używania, 
używania w warunkach nie odpowiadających specyfikacji danego produktu, niewłaściwego 
przygotowania lub utrzymania miejsca instalacji przez Zamawiającego. Gwarancji nie 
podlegają także części ulegające zużyciu w trakcie eksploatacji (materiały i części 
eksploatacyjne). 
2) Gwarancja nie obejmuje wypadków zaistniałych podczas przemieszczania, transportu i 
przeładunku, ani wywołanych tym uszkodzeń, a także wszelkich uszkodzeń i awarii 
powstałych w wyniku zjawisk i zdarzeń o charakterze zewnętrznym takich jak: pożar, 
zalanie, kondensacja pary wodnej, wyładowania elektryczne czy też nieprawidłowe 
działanie wszelkich instalacji tj. sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej 
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i gazowej itp.  
3) Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania 
których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. 
4) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz ustawień 
konfiguracyjnych urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia Sprzętu. 
5) Wykonawca może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić 
od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na 
urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład, usunięcia numerów 
fabrycznych, niekompletności Sprzętu, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub 
czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów 
niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy Sprzętu 
przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę. Gwarancja wygasa w razie 
nieprzestrzeganie kalendarza przeglądów okresowych określonych w instrukcji obsługi 
bądź specyfikacji produktu doręczonych Zamawiającemu i niedokonania przeglądów 
gwarancyjnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 
Pytanie 6.  
Dot. § 7 ust 3, ust 4, ust 5 pkt 5, ust 6 oraz § 14 ust 1 pkt 5-9 projektu umowy: 
 
Zgodnie z pkt III.1. SWZ przedmiotem zamówienia jest dostawa – a zatem w 
postępowaniu nie mają zastosowania przepisy art. 464 i art. 465 ustawy PZP, bowiem 
regulują one podwykonawstwo wyłącznie w przypadku zamówień na roboty budowalne.  
W niniejszym postępowaniu Zamawiający może uregulować sytuację podwykonawców 
wyłącznie na podstawie art. 437 ustawy PZP, o ile umowa przewiduje wykonanie robót 
budowlanych (por. uwaga w pkt 7).  
A zatem: 
1) obowiązek przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, oraz jej zmiany,  dotyczyć może wyłącznie umowy której przedmiotem 
są roboty budowlane,  
2) termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu 
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany) może dotyczyć wyłącznie umowy, której 
przedmiotem są roboty budowlane, 
3) kary umowne mogą dotyczyć braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
Zapisy projektu umowy w obecnym brzmieniu zawierają postanowienia oparte na 
przepisach ustawy PZP regulujących podwykonawstwo w przypadku zamówień na roboty 
budowlane i nie rozróżniają podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych od 
podwykonawstwa w zakresie usług bądź dostaw – w przypadku zamówienia na dostawę 
regulacja zasad zatrudniania i wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom, a także kar 
umownych, powinna być dostosowana do art. 437 PZP, w szczególności wskazywać 
warunki powierzania podwykonawcom robót budowlanych, a pominięciem 
podwykonawstwa w zakresie usług/dostaw.  

 Prosimy o dostosowanie zapisów umowy z uwzględnieniem adekwatnych 
przepisów 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź Zestaw 1 pytanie nr 25. 
 
Pytanie 7.  
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Dot. Pkt 185 – 202 Załącznika nr 3. 
Określając wymagania instalacyjne Zamawiający poinformował, że „adaptowane 
pomieszczenia zlokalizowane są w obecnie budowanym budynku”, jednak nie określił 
warunków realizacji adaptacji pomieszczeń, nie zapewnił koordynacji robót budowlanych 
pomiędzy wykonawcą budynku a wykonawcą adaptacji, nie przewidział w projekcie 
umowy żadnych zasad współpracy pomiędzy wykonawcami. Co więcej, określony w § 3 
termin realizacji przedmiotu umowy nie został uzależniony od postępu robót w budowanym 
budynku, a Zamawiający nie wskazał terminu przekazania pomieszczeń do adaptacji. 
Nie jest zatem możliwe odpowiednie przygotowanie oferty, bowiem wykonawca nie może 
samodzielnie określić terminu przekazania pomieszczenia.  

 Wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o postanowienia dotyczące realizacji robót 
budowlanych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający szczegółowo określił w ww. punktach OPZ wymagania instalacyjne. W 
załączeniu również przekazuje załączniki do prac instalacyjnych – Załączniki techniczne. 
Pytanie 8.  
Dot. Pkt 1 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

1 Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i 
uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie 
będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok 
produkcji: min. 2022. 

Tak  

 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie w pełni wartościowe i funkcjonalne wyprodukowane 
w 2021r? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza urządzenie wyprodukowane w 2021 r. – pozostałe zapisy SWZ 
bez zmian. 
Pytanie 9.  
Dot. Pkt 5 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

5 Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej 
– odjazd ramienia C w bok lub do tyłu do pozycji 
umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze 
wszystkich stron 

Tak  

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewnianiające pozycję umożliwiającą dostęp do 
pacjenta na stole ze wszystkich stron poprzez ręczny bez użycia silników obrót 
zbalansowanego ramienia lub blatu stołu o 900? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pytanie 10.  
Dot. Pkt 6 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

6 Silnikowe ustawianie statywu w położeniach 
umożliwiających wykonywanie zabiegów w całym 
obszarze ciała pacjenta (ramię C za głową pacjenta 
oraz ramię C z boku pacjenta) – bez konieczności 
przekładania/przesuwania go na stole 

Tak  

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające ręczne ustawianie statywu w 
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położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w obszarze ciała pacjenta (ramię C 
za głową pacjenta oraz ramię C z boku pacjenta) – bez konieczności 
przekładania/przesuwania go na stole. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pytanie 11.  
Dot. Pkt 7 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

7 

Długość obszaru badania bez konieczności 
przekładania/przesuwania pacjenta – pokrycie 
pacjenta leżącego na blacie stołu realizowane 
wyłącznie ruchem statywu i stołu - min. 180 cm 

Wart. 
największa – 2 

pkt. 
180 cm – 0 pkt. 

Wartości 
pozostałe – 

proporcjonalnie 

 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające długość obszaru badania bez 
konieczności przekładania/przesuwania pacjenta – pokrycie pacjenta leżącego na blacie 
stołu realizowane wyłącznie ruchem statywu i stołu - min. 130 cm. Taka wartość jest 
wystarczająca do zastosowań kardiologicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
 
Pytanie 12.  
Dot. Pkt 8 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

8 

Głębokość ramienia C (odległość od promienia 
centralnego wiązki do wewnętrznej części ramienia 
C) - min. 89 cm 

Wart. 
największa – 1 

pkt. 
89 cm – 0 pkt. 

Wartości 
pozostałe – 

proporcjonalnie 

 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z głębokością ramienia 80 cm lecz z osia obrotu 
obok stołu co zapewnia niespotykany zakres badania min 135 cm ze statywem za głową 
pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie 13.  
Dot. Pkt 13 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

13 Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole 
pacjenta; pulpit zabezpieczony przed wnikaniem 
cieczy (PN-EN/IEC 60529) - min. IPx4 

Tak  

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zabezpieczenia przed wnikaniem cieczy (PN-
EN/IEC 60529) - min. IPx4? Każde urządzenie w pracowni interwencyjnej powinno być 
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zabezpieczone foliami. Dlatego wymóg ten jest bezzasadny. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi czy Zamawiający uzna zabezpieczenie folią za spełnienie tego wymogu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść SWZ w pkt 13 na następujący „Sterowanie ruchami 
statywu z pulpitu przy stole pacjenta” 
Pytanie 14.  
Dot. Pkt 27 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

27 

Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu - Min. 
3 cm/s 

Wartość 
największa – 3 

pkt. 
3 cm/s – 0 pkt. 

Wartości 
pozostałe – 

proporcjonalnie 

 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu 2 cm/s? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie 15.  
Dot. Pkt 30 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

30 Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole 
pacjenta; pulpit zabezpieczony przed 
zabezpieczony przed wnikaniem cieczy (PN-
EN/IEC 60529 lub równoważną) - Min. IPx4 

Tak  

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zabezpieczenia przed zabezpieczony przed 
wnikaniem cieczy (PN-EN/IEC 60529 lub równoważną) - Min. IPx4? Każde urządzenie w 
pracowni interwencyjnej powinno być zabezpieczone foliami. Dlatego wymóg ten jest 
bezzasadny. W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający uzna zabezpieczenie 
folią za spełnienie tego wymogu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie 16.  
Dot. Pkt 36 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

36 Zakres napięcia wyjściowego generatora - Min. 40-
125 kV 

Tak  

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Wnosimy o dopuszczenie ze względu na zasady ochrony radiologicznej aparatu z 
zakresem nacięć 50-125 kV. Pragniemy zauważyć, że wymaganie niskiego napięcia 
(PROMIENIOWANIA MIĘKKIEGO) jest sprzeczne z zasadami ochrony radiologicznej. Czy 
Zamawiający dopuści Zakres napięcia wyjściowego generatora - Min. 50-125 kV? 
Proponowany zakres jest rekomendowany przez zapisy procedur wzorcowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
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Pytanie 17.  
Dot. Pkt 57 i 58 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW 
GRANICZNYCH Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

57 Pojemność cieplna anody - Min. 3500 kHU Wartość 
największa – 3 

pkt. 
3500 kHU – 0 

pkt. 
Wartości 

pozostałe – 
proporcjonalnie 

 

58 Pojemność cieplna kołpaka - Min. 5000 kHU Wartość 
największa – 3 

pkt. 
5000 kHU – 0 

pkt. 
Wartości 

pozostałe – 
proporcjonalnie 

 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Wnosimy o dopuszczenie aparatu z lampą zapewniającą nieprzerwana pracę o 
pojemności anody 3000 kHU i kołpaka 2890 kHU i niewprowadzenie punktacji tego 
parametru. Zamawiający zawyżając te wartości parametru premiuje urządzenia 
wysokodawkowe. Czy Zamawiający dopuści zrezygnuje z punktacji i dopuści lampę 
dostosowaną do współczesnych standardów redukcji dawki tj: 

57 Pojemność cieplna anody - Min. 3000 kHU Tak  

58 Pojemność cieplna kołpaka - Min. 2890 kHU Tak  

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie 18.  
Dot. Pkt 63 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

63 Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole 
pacjenta; pulpit zabezpieczony przed 
zabezpieczony przed wnikaniem cieczy (PN-
EN/IEC 60529 lub równoważną) - Min. IPx4 

Tak 

 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zabezpieczenia przed zabezpieczony przed 
wnikaniem cieczy (PN-EN/IEC 60529 lub równoważną) - Min. IPx4? Każde urządzenie w 
pracowni interwencyjnej powinno być zabezpieczone foliami. Dlatego wymóg ten jest 
bezzasadny. W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający uzna zabezpieczenie 
folią za spełnienie tego wymogu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie 19.  
Dot. Pkt 72 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

72 Stabilizacja, zapewniająca utrzymanie parametrów 
detektora i jakości obrazu niezależnie od warunków 

Chłodzenie 
cieczą – 2 
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środowiskowych panujących w pomieszczeniu – w 
zakresie temperatur co najmniej 15-30 st. C 

pkt. 
Chłodzenie 
powietrzem 

– 0 pkt. 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające utrzymanie parametrów detektora i 
jakości obrazu niezależnie od warunków środowiskowych panujących w pomieszczeniu – 
w zakresie temperatur co najmniej 18-33 st. C?  
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie 20.  
Dot. Pkt 74 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

74 Stosunek sygnału do szumu elektronicznego 
(SENR) detektora dla pojedynczych pikseli przy 
maks. 5 nGy - Min. 9 dB 

Tak  

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym 
Załącznikiem Nr 3 do SWZ. 
Pytanie 21.  
Dot. Pkt 77 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

77 Wielkość piksela detektora - Maks. 185 μm Wartość 
najmniejsza – 

2 pkt. 
185 μm – 0 

pkt. 
Wartości 

pozostałe – 
proporcjonalnie 

 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści detektor z pikselem o wielkości 194um? Wnosimy o 
dopuszczenie detektora z wielkością piksela równa 194 µm i wynikająca z niej 
rozdzielczością 2,6 pl/mm. Pragniemy zauważyć, że rozdzielczość ta jest wystarczająca 
do obrazowania angiograficznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 
Pytanie 22.  
Dot. Pkt 84 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

84 Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 
0,5-30 kl./s 

Tak  

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści Cyfrową fluoroskopię pulsacyjną w zakresie min. 1-30 kl./s? 
Odpowiedź: 
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Tak, Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym 
Załącznikiem Nr 3 do SWZ. 
Pytanie 23.  
Dot. Pkt 97 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

97 Ekran dotykowy przy stole pacjenta – pulpit 
sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań, 
realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu 
sterowniczego w sali zabiegowej 

Tak 

 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści sterowanie systemem, za pomocą pulpitu dotykowego bez 
ekranu dotykowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
Pytanie 24.  
Dot. Pkt 119 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW 
GRANICZNYCH Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

119 Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali 
badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu 
cyfrowego angiografu – realizacja funkcji stacji 
hemodynamicznej z pulpitu sterowniczego systemu 
cyfrowego angiografu w sali zabiegowej 

Tak 

 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Czy Zamawiający dopuści pulpit osobny do sterowania stacja hemodynamiczną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Zestaw 4 
 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie/ opublikowanie załączników wymienionych pod 
tabela załącznika 3 - formularza wymagań technicznych: 
Załącznik nr 1 - lokalizacja pomieszczeń do wykonania adaptacji pod montaż urządzenia 
Angiograf. 
Załącznik nr 2 - Projekt Techniczny w zakresie ochrony radiologicznej pomieszczenia 
angiografu Obliczenia osłon stałych, Pracownia Radiologii Zabiegowej w 
rozbudowywanym budynku szpitala – skrzydło A”, opracowanie mgr inż. Jan Kopeć, 
Warszawa, grudzień 2018r. 
Załącznik 3 – rzut technologii 
Załącznik 4 – konstrukcja 
Załącznik 5 – instalacja elektryczna 
Załącznik 6 – instalacja oświetlenia 
Załącznik 7 instalacja SSP I Oddymiania 
Załącznik 8 – instalacja teletechniczna 
Załącznik 9 – Kontrola dostępu 
Załącznik 10 – Instalacja przyzywowa I SSWiN 
Załącznik 11 – gazy medyczne 
Załącznik 12 – wykończenie wnętrz 
Załącznik 13 – wykończenie wnętrz 
Załącznik 14 – instalacje sanitarne 
Załącznik 15 – zasilanie angio 
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Załącznik 16 – schemat ideowy zasilania angiografu 
Załącznik 17 – sieci zewnętrzne 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączeniu przekazuje ww. dokumenty. 
 
Zestaw 5 
Czy Zamawiający dopuści przebudowanie pomieszczenia maszynowni i przygotowania 
lekarzy w celu powiększenia powierzchni maszynowni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przebudowy pomieszczeń. 
 
Czy Zamawiający dopuści umieszczenie na ścianie budynku jednostek zewnętrznych 
klimatyzatorów obsługujących maszynownię. 
Prosimy o wskazanie miejsca umiejscowienia jednostek na rzucie. Prosimy o wskazanie 
przez Zamawiającego trasy prowadzenia linii freonowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji jednostek zewnętrznych klimatyzatorów 
obsługujących maszynownię. W pomieszczeniu maszynowni wykonana została wentylacja 
mechaniczna nawiewno-wyciągowa oraz klimakonwektor o mocy chłodniczej 8,7 kW. 
 
Prosimy o wskazanie pomieszczenia do zainstalowania zasilacza UPS aparatu ? 
Odpowiedź: 
Lokalizacja UPS aparatu w pomieszczeniu -01.19 UPS. 
 
Prosimy o wskazanie drogi transportu aparatu na rzucie. Czy istnieje możliwość 
bezpośredniego wejścia z poziomu gruntu w celu przetransportowania aparatu do 
pracowni? 
Odpowiedź: 
Możliwą drogę transportu wskazano na rzucie w załączeniu. 
Istnieje możliwość bezpośredniego wejścia z poziomu gruntu przez pomieszczenie -01.22 
rezonans magnetyczny. W tym celu należy dokonać demontażu kostki brukowej, warstw 
drogowych oraz odkopać urobek, którym zasypano komorę żelbetową do wprowadzenia 
rezonansu magnetycznego. Następnie należy zdemontować bloczki betonowe, którymi 
zamurowano zewnętrzną ścianę Budynku. Po wykonaniu prac należy odtworzyć wszelkie 
prace o których mowa powyżej. 
 
Prosimy o podanie wymiarów oraz nośności windy. 
Odpowiedź: 
Parametry dźwigu opisane zostały na rzucie o nazwie „0.pdf”. Wymiar kabiny 140x240cm, 
dzwi 120x200cm, udźwig 1600kg. 
 
Prosimy o udostępnienie opisu prac budowlanych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w załączeniu uzupełnia niezbędną dokumentację projektową. 
W związku z trwającą budową istotną informacją jest na jakim etapie wykończenia 
pomieszczenia wskazane pod instalację aparatu zostaną przekazane potencjalnemu 
dostawcy aparatu? 
Odpowiedź: 
Pomieszczenia zostaną wykończone i przekazane Wykonawcy zgodnie z załączoną 
dokumentacją projektową. 
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Czy Zamawiający potwierdza przydział mocy dla aparatu minimum 106kVa? Prosimy o 
podanie danych , długości obecnie doprowadzonego kabla zasilającego oraz jego trasę na 
rzucie. 
Odpowiedź: 
Tak. Potwierdza. Zamawiający w załączeniu przesyła schemat zasilania angiografu. 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp oraz w związku ze zmianami treści SWZ 
nieprowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 135 ust. 6 
ustawy Pzp Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na 
zapoznanie się ze zmianami SWZ. 
Nowe terminy: 
Składanie ofert – 22.07.2022 r., godz. 10:00 
Otwarcie ofert – 22.07.2022 r., godz. 10:15 
Termin związania ofertą – 20.09.2022 r. 
Powyższe zmiany dotyczą całej dokumentacji przetargowej. 
 
 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings 
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