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L. dz.: DZP- 191/22                                                                                 Poznań,  dnia 12.04.2022 r.  
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
/ Platforma zakupowa 

 
 
Dotyczy: PN-7/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych 
montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - 
centrum medycyny interwencyjnej - (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a wraz z montażem. 
 
 
         W związku z pytaniami dotyczącymi  prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela 
odpowiedzi: 
 
 
Pytanie 185 
Dotyczy rozdziału 19 punktu 19.1, podpunkt 9 SWZ: 
 
Zwracamy się o rozszerzenie istniejącego w SWZ zakresu przedmiotowych środków dowodowych, których 
dołączenia do oferty wymaga od Wykonawcy Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw 
z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w sposób i w odniesieniu do 
parametrów wskazanych poniżej, tak aby Zamawiający miał narzędzia do weryfikacji nie tylko co do spełniania 
przez oferowane urządzenia parametrów ocenianych (jak to ma w większości przypadków miejsce obecnie), ale 
również innych kluczowych wymaganych parametrów dla poszczególnych urządzeń wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia.  

 
w tym celu wnosimy o zmianę Rozdziału 19 punktu 19.1, podpunktu 9 SWZ przez:  
dodanie lit. od n) do ż) : o treści: 
„n) Dla Systemu planowania do zabiegów neurochirurgicznych w celu potwierdzenia spełniania opisu przedmiotu 
zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta 
w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. 
wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w następujących punktach: 

Dostawa mobilnego tomografu komputerowego CBCT: 

• System potrafi poruszać się autonomicznie pkt 1 SYSTEM MOBILNY ZROBOTYZOWANY / pkt 
8 system porusza się autonomicznie  

• Posiada możliwość nieizocentrycznego skanu pkt 10 możliwość wykonania nieizocentrycznego 
skanu  

• Posiada możliwość wykonania po trajektorii wskaźnika neuronawigacji pkt 15 – możliwość 
wykonania skanu po trajektorii wskaźnika  

Dostawa platformy do planowania zabiegów neurochirurgicznych: 

• System oparty jest o fizyczny serwer pkt 1 Rozwiązanie oparte o platformę serwerową 
umożliwiającą dostęp do oprogramowania w całej sieci szpitalnej lub o wielostanowiskową 
licencję oprogramowania 

• Posiada automatyczna syntetyczna segmentacja struktur w obszarze mózgu, wykonywana na 
podstawie obrazów MR (pozwala dopasować obiekty do specyficznych danych pacjenta w 
oparciu o gęstość danych MR) pkt 15 Automatyczna syntetyczna segmentacja struktur w 
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obszarze mózgu, wykonywana na podstawie obrazów MR (pozwala dopasować obiekty do 
specyficznych danych pacjenta w oparciu o gęstość danych MR) 

• Możliwa jest fuzja uwzględniająca dwa rodzaje nakładania na siebie obrazów: Sztywna - bez 
zmiany geometrii obrazowania, Elastyczna - korygująca jedno z fuzjowanych obrazów względem 
drugiego (w tym Korekcja DTI w stosunku do obrazowania MR) pkt 21 Fuzja uwzględniająca dwa 
rodzaje nakładania na siebie obrazów: Sztywna - bez zmiany geometrii obrazowania, Elastyczna 
- korygująca jedno z fuzjowanych obrazów względem drugiego (w tym Korekcja DTI w stosunku 
do obrazowania MR 

Platforma neuronawigacyjna: 

• System posiada zmotoryzowana kamerę podczerwieni pkt 3 Mobilna kamera podczerwieni 
wyposażona w zmotoryzowaną możliwość regulacji kąta ustawienia 

• System pozwala na integracje z USG oraz nawigowanie na obrazach 3D z uwzględnieniem 
poprawy zestawu badan użytych do rejestracji nawigacji pkt 16 Integracja z systemem USG 
umożliwiająca śledzeniem sondy, akwizycję i nawigowanie obrazu 3D, oraz poprawę zestawu 
danych użytych do nawigacji w oparciu o śródoperacyjne dane USG 

• System posiada laserowy system rejestracji pacjenta pkt 13 Rejestracja bezdotykowa oparta o 
wskaźnik laserowy 

 
o) Dla Kolumny anestezjologicznej z windą w celu potwierdzenia spełniania punktów 11, 15, 16 opisu przedmiotu 
zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta 
w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. 
wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
p) Dla Kolumny chirurgicznej z ramieniem pod monitor w celu potwierdzenia spełniania punktów 10, 15, 16, 18, 19 
opisu przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych 
materiałów producenta w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń 
producenta dla ww. wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
r) Dla Kolumny pojedynczej w celu potwierdzenia spełniania punktów 6, 7 opisu przedmiotu zamówienia wg 
załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta w postaci kart 
katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. wyrobów 
potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
s) Dla Lampy operacyjnej w celu potwierdzenia spełniania punktów 12, 26, 27, 40, 41, 42 opisu przedmiotu 
zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta 
w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. 
wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
t) Dla Lampy sufitowej operacyjno-zabiegowej w celu potwierdzenia spełniania punktów 23, 24, 28, 29, 30 opisu 
przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów 
producenta w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta 
dla ww. wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
u) Dla Lampy zabiegowej w celu potwierdzenia spełniania punktów 11, 25 opisu przedmiotu zamówienia wg 
załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta w postaci kart 
katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. wyrobów 
potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
w) Dla Mostu medycznego jednostanowiskowego w celu potwierdzenia spełniania punktów 4, 14, opisu przedmiotu 
zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta 
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w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. 
wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
x) Dla Mostu medycznego dwustanowiskowego w celu potwierdzenia spełniania punktów 4, 14,  opisu przedmiotu 
zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta 
w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. 
wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
y) Dla Mostu medycznego trzystanowiskowego w celu potwierdzenia spełniania punktów 4, 14, opisu przedmiotu 
zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta 
w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. 
wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
z) Dla RTG stacjonarnego PREMIUM w celu potwierdzenia spełniania punktów 5, 13, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 
48, 67, 69, 75, 77, 81, 89, 94 opisu przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień 
składania ofert oryginalnych materiałów producenta w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów 
instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu 
zamówienia w ww. punktach. 
 
ź) Dla Kolumny płuco-serce w celu potwierdzenia spełniania punktów 3, 13 opisu przedmiotu zamówienia wg 
załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta w postaci kart 
katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. wyrobów 
potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 
ż) Dla Myjni do kaczek i basenów w celu potwierdzenia spełniania punktów 4, 8, 9, 12, 16, 24, 30 opisu przedmiotu 
zamówienia wg załącznika nr 3 do SWZ aktualnych na dzień składania ofert oryginalnych materiałów producenta 
w postaci kart katalogowych, folderów, ulotek, fragmentów instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta dla ww. 
wyrobów potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia w ww. punktach. 
 

➔ Dodanie nowego akapitu o treści: 
 

„Dodatkowo w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie spełniania przez zaoferowane wyroby medyczne 

wymaganych parametrów Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania na etapie badania ofert przedłożenia 

materiałów potwierdzających spełnianie przez oferowane wyroby medyczne wymogów opisu przedmiotu 

zamówienia zawartych w SIWZ tj. folderów/ulotek/instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta w zakresie 

wyrobów medycznych - potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia.” 

 
Konieczność załączenia do oferty dodatkowych dokumentów potwierdzających bezwzględnie  wymagane cechy 
przedmiotu zamówienia jest szczególnie istotna w odniesieniu do sprzętu medycznego tj. elementów 
o sprecyzowanych parametrach, bezpośrednio przekładających się na ich jakość. Wprowadzenie powyższej 
modyfikacji zapewni Zamawiającemu możliwość weryfikacji spełniania szeregu parametrów przez oferowaną 
aparaturę medyczną, której obecnie jest pozbawiony. Istniejące zapisy w dużej mierze odnoszą się wyłącznie do 
potwierdzenia parametrów ocenianych, Zamawiający nie ma zaś narzędzi do weryfikacji również innych 
kluczowych wymaganych parametrów dla poszczególnych urządzeń wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. 

 
Proponowane powyżej zapisy zapewnią Zamawiającemu możliwość żądania dokumentów na potwierdzenie 
posiadania przez oferowane wyroby medyczne najważniejszych wymaganych parametrów.  
Wprowadzenie ww. zapisów wydaje się konieczne w celu  umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji zgodności 
posiadania przez zaoferowane produkty ww. cech przedmiotu zamówienia.  
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Zwracamy uwagę na ryzyko, na jakie naraża się Zamawiający, jeśli dopiero na etapie realizacji okaże się 
np. że zaoferowany wyrób nie spełnia niektórych parametrów. 
 

Z wieloletniego doświadczenia wykonawcy zamówień publicznych w zakresie dostaw sprzętu 
medycznego wiemy, że polityka wielu Wykonawców zmierza w całości do zaoferowania Zamawiającym sprzętu o 
najniższej możliwie cenie, a co za tym idzie jakości, często naciągając istniejące parametry i wykorzystując luki w 
SWZ w zakresie możliwości ich weryfikacji. Taka praktyka (podyktowana chęcią maksymalizacji zysków kosztem 
potrzeb Zamawiających) jest możliwa m.in. właśnie w tych postępowaniach, w których nie ma konieczności podania 
danych wyrobu, ich parametrów technicznych i – co najważniejsze – stosownej dokumentacji umożliwiającej 
weryfikację tych cech z potrzebami Zamawiającego.  
 
Podsumowując – obecnie Zamawiający nie ma pewności co do jakości wszystkich ważnych wymogów 
zaoferowanych wyrobów, bo nie zapewnił sobie możliwości zbadania wybranych cech. 
 
Istotne jest również wprowadzenie wymogu dającego Zamawiającemu szansę wezwania wykonawcy do 
przedłożenia materiałów potwierdzających spełnianie przez oferowane wyroby medyczne wymogów opisu 
przedmiotu zamówienia zawartych w SWZ na etapie badania ofert w przypadku powzięcia wątpliwości. 
Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymuje wymagania, zgodnie z pismem DZP- 176/22 z dnia 5.04.2022 r. (opublikowane 
8.04.2022 r.) 
Dodatkowo zamawiający dodaje kolejny akapit do punktu 19.1 ppkt. 9 SWZ w następującym brzmieniu: 
„Dodatkowo w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie spełniania przez zaoferowane wyroby medyczne 
wymaganych parametrów Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania na etapie badania ofert przedłożenia 
materiałów potwierdzających spełnianie przez oferowane wyroby medyczne wymogów opisu przedmiotu 
zamówienia zawartych w SIWZ tj. folderów/ulotek/instrukcji obsługi lub oświadczeń producenta w zakresie 
wyrobów medycznych - potwierdzających cechy wymagane dla przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 186 
Dotyczy rozdziału 19 punktu 19.1, podpunkt 9, akapit ostatni  SWZ: 
 
Zwracamy się o rozszerzenie zakresu  przedmiotowych środków dowodowych, co do których Zamawiający wzywa 
Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, i w związku z tym o zmianę następujących 
zapisów: 
 
zamiast zastrzeżenia: 
„Nieprzedłożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w punktach d) - g) skutkuje 
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ. Z zastrzeżeniem sytuacji kiedy Wykonawca świadomie nie składa 
przedmiotowego środka dowodowego służącego potwierdzeniu punktowanego, a nie wymaganego parametru, tj. 
kiedy zaznacza w kolumnie parametrów oferowanych „NIE”. 
Innymi słowy: Zaznaczenie w kolumnie parametrów oferowanych odpowiedzi ,,Tak" i nieprzedłożenie wraz z ofertą 
odpowiedniego środka dowodowego poskutkuje odrzuceniem oferty; zaznaczenie odpowiedzi ,,Nie" i 
nieprzedłożenie odpowiedniego środka dowodowego poskutkuje nieprzyznaniem punktów w ramach danego 
kryterium.” 
 
proponujemy zapis: 
Nieprzedłożenie wraz z ofertą lub złożenie niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych wymienionych 
w punktach d) - g) skutkuje tym, że Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, pod rygorem odrzucenia oferty. Z zastrzeżeniem 
sytuacji kiedy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu punktowanego parametru, tj. kiedy Wykonawca 
zaznacza w kolumnie parametrów oferowanych „NIE”. 
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W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 185 prosimy o zastąpienie zapisu:  
„Nieprzedłożenie wraz z ofertą lub złożenie niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych wymienionych 
w punktach h) do m) skutkuje tym, że Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, pod rygorem odrzucenia oferty.” 
 
postanowieniem: 
„Nieprzedłożenie wraz z ofertą lub złożenie niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych wymienionych 
w punktach h) do ż) skutkuje tym, że Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, pod rygorem odrzucenia oferty” 
 
Rozszerzenie zakresu dokumentów, dla których Zamawiający przewidział możliwość uzupełnienia jest istotne 
zarówno dla Wykonawców, jak i samego Zamawiającego. Powyższy wniosek obejmuje rozszerzenie zarówno o 
nowe dokumenty przewidziane w pytaniu nr 2 powyżej, jak i część dokumentów wskazanych już pierwotnie w SWZ 
(od lit. d do g). Brak możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych powoduje, że Wykonawcy 
ponoszą większe ryzyko w przypadku popełnienia niezamierzonych omyłek lub zaistnienia innych 
nieprzewidzianych okoliczności. Zważywszy że przedmiot postępowania jest niezwykle rozległy, ujęty 
kompleksowo i zawiera bardzo szeroki zakres specjalistycznego, zaawansowanego technologicznie sprzętu 
medycznego, to istnieje ryzyko powstania w ofertach drobnych niedopatrzeń. To, przy bardzo wysokim rygorze 
jakim jest odrzucenie oferty, a w skrajnym przypadku również przepadek (niespotykanie wysokiego jak na przetargi 
na dostawy sprzętu) - wadium, powoduje postawienie Wykonawcy w niezwykle niebezpiecznej i ryzykownej 
finansowo sytuacji.  
Również dla Zamawiającego brak możliwości uzupełnienia może okazać się  niezwykle niekorzystny, jeśli 
w konsekwencji na skutek tak rygorystycznego podejścia i braku przyznania oferentom „drugiej szansy”, będzie on 
zmuszony np. do odrzucenia najkorzystniejszej oferty lub ofert, co doprowadzi do zawarcia umowy z Wykonawcą 
składającym ofertę droższą - nie z powodu niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem w SWZ, ale z powodów 
czysto proceduralnych i braku uwzględnienia  elastycznych zapisów w SWZ. W skrajnym przypadku może to 
doprowadzić do unieważnienia postępowania – co narazi Zamawiającego na wysokie koszty i utratę cennego 
czasu. 
Należy pamiętać, że skoro PZP przewiduje uwzględnienie możliwości uzupełniania dokumentów w zasadzie wg 
wyboru Zamawiającego, to w interesie wszystkich stron, w tym Zamawiającego jest z takiej możliwości korzystać, 
szczególnie w przypadkach kiedy nie mamy do czynienia z prostymi postępowaniami o małej liczbie 
nieskomplikowanych dokumentów, kiedy to najistotniejsze jest maksymalnie szybkie rozstrzygnięcie 
postępowania.   
 
Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymuje wymagania, zgodnie z pismem DZP- 176/22 z dnia 5.04.2022 r. (opublikowane 
8.04.2022 r.) 
 

 
 
Pytanie 223 
Dotyczy rozdziału 19 punktu 19.1, podpunkt 9 litera a) SWZ: 
W powyższym punkcie Zamawiający żąda załączenia kart katalogowych, broszur technicznych, instrukcji, folderów 
potwierdzających spełnienie wymagań, potwierdzających co najmniej parametry, które podlegają ocenie. 
Jednocześnie w tabeli SWZ Parametry Techniczne XIV ppkt. 12 (dot. Angiografu z funkcją śródoperacyjnej 
tomografii stożkowej CT 1szt), Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów  potwierdzających wszystkie 
wymagania. 
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W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia zgodnie z 
wymaganymi dokumentami wszystkich parametrów, czy wyłącznie parametrów podlegających ocenie? 
Jednocześnie w przypadku braku możliwości potwierdzenia parametru zgodnie z wymogami Zamawiającego w 
wymaganych dokumentach, czy Zamawiający dopuści potwierdzenia oferowanych parametrów formie 
Oświadczenia Producenta aparatu? 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających co najmniej parametry, które podlegają ocenie. 
W przypadku braku możliwości potwierdzenia parametru zgodnie z wymogami Zamawiającego w wymaganych 
dokumentach, Zamawiający dopuści potwierdzenie oferowanych parametrów formie Oświadczenia Producenta 
aparatu. 
 
Pytanie 224 
Dotyczy §11 Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ: 
 
Wnosimy o zmianę zapisów §11 ust.1-11 Wzoru Umowy na zapisy o następującym brzmieniu: 
 
„Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na okres realizacji robót 
lub dostaw, o którym mowa w § 1 ust. 6 na sumę gwarancyjną 20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Ubezpieczenie OC Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na 7 dni przed przystąpieniem do 
wykonywania robót lub dostaw na terenie Inwestycji. Rodzaj ubezpieczonej działalności będzie zgodny z zakresem 
opisanym w § 1 ust. 1 i § 1 ust. 2 Umowy. W przypadku przedłożenia ubezpieczenia na okres krótszy niż 
wymagany, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć istniejące lub zawrzeć nowe ubezpieczenie i 
przedłożyć je Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego.  
 
2. Wykonawca będzie posiadał ww. ubezpieczenie w ramach podstawowej polisy OC z tytułu prowadzonej 
działalności jaką posiada lub zawrze dedykowaną umowę ubezpieczenia w związku z realizacją Umowy. 
 
3. Ubezpieczenie OC Wykonawcy będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną osób objętych 
ubezpieczeniem (Wykonawcy oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją Umowy, w tym także 
podwykonawców) za szkody na osobie (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, śmierć poszkodowanego), szkody na 
mieniu (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy) oraz ich następstwa oraz czyste szkody majątkowe (szkody nie 
będące następstwem szkód na osobie lub szkód na mieniu). Ubezpieczenie OC Wykonawcy będzie obejmowało 
odpowiedzialność cywilną za szkody w postaci strat (damnum emergens) oraz utraconych korzyści (lucrum 
cessans). 
4. Umowa ubezpieczenia OC obejmować będzie szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w 
okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby 
poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (trigger loss occurence), przy czym 
wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie 
od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania 
pierwszej szkody. 
 
5. Ubezpieczenie OC Wykonawcy będzie obejmowało zakresem ochrony w szczególności: 
1) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem bądź z winy umyślnej Ubezpieczonego; dopuszcza się wyłączenie 
szkód wyrządzone umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczonego 
(Zarząd, Prokurenci), 
2) szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym 
realizowane przez nich prace z zachowaniem prawa do regresu; 
3) szkody polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiającego) kosztów w związku 
z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień 
ubezpieczonego; 
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4) szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem; 
5) szkody wyrządzone w mieniu znajdującym się na terenie inwestycji realizowanej przez Konsorcjum Warbud pod 
nazwą „Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej 
(etap I CZSK) w zakresie Modułów 1, 2a, 2b 
i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”; 
6) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej w sporach prowadzonych na 
polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela; 
7) koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu 
zmniejszenia rozmiaru szkody, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne; 
8) szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, lub innych czynności wykonywanych w ramach 
Umowy; 
9) szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach Umowy (OC za produkt),  
10) szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki 
ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu Zamawiającemu tych czynności, prac lub usług, 
11) szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego produktu oraz montaż 
produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 10 000 000 zł, 
12) szkody nie będące szkodą rzeczową lub osobową (czyste szkody majątkowe, w postaci straty jak i utraconych 
korzyści) , w tym także w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu lub wykonaną usługą) – sublimit 5 000 
000 zł, 
13) szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych,  
14) szkody wyrządzone w instalacjach, urządzeniach także podziemnych, 
15) szkody w wyniku powolnego lub stopniowego oddziaływania czynnika takiego jak temperatura, światło, gaz, 
woda 
16) szkody polegające na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska 
17) szkody spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów nośnych (jeśli Umowa 
przewiduje tego typu prace) 
 
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy może zawierać następujące udziały własne / franszyzy: 
1) dla szkód osobowych – udział własny / franszyza zostaje zniesiona, 
2) dla szkód rzeczowych udział własny/ franszyza redukcyjna 5 000 zł, 
3) dla szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, lub innych czynności wykonywanych w ramach 
Umowy - 5% min. 5 000 zł max. 50 000 zł; 
4) dla czystych dla czystych strat finansowych udział własny/franszyza redukcyjna 10%, nie mniej niż 10 000 zł 
max. 50 000 zł. 
 
5. 7. Przed przystąpieniem do realizacji robót lub dostaw, w terminie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 
uwzględniającą powyższe założenia. W celu potwierdzenia ważności ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca 
będzie przesyłał Zamawiającemu potwierdzenia opłacenia każdej kolejnej raty/składki w ciągu 3 7 dni od terminu 
jej wymagalności. 
 
8. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionej polisy ubezpieczeniowej oraz żądania 
wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy rynkowe. 
 
6. 9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania ubezpieczenia, Zamawiający po 
bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do jego uzupełnienia w wyznaczonym do tego w wezwaniu terminie 
nie krótszym jednak niż 10 dni uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy. 
 
7. 10. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum obowiązek zawarcia powyższych umów ubezpieczeń 
dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać będzie odpowiedzialność każdego członka 
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Konsorcjum (współubezpieczeni).” 
 

Istniejący wymóg posiadania ubezpieczenia OC jest w szerokim zakresie nieprzystający dla charakteru 
umowy tj. dla dostaw sprzętu medycznego. Zakres i charakter zapisów pozwala stwierdzić, że są to wymogi 
całkowicie niespotykane w umowach dostaw na rynku medycznym, są zaś charakterystyczne dla robót 
budowlanych. Świadczy o tym opis poszczególnych klauzul i rozpiętość przedstawionego ubezpieczenia.  

Oczywiście sam fakt konieczności posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC w wysokości 
skorelowanej z potencjalną wartością umowy nie rodzi wątpliwości, jednak już zakres i konieczność zawierania 
odrębnej umowy ubezpieczenia nie znajduje uzasadnienia.  

W szczególności ta ostatnia kwestia – wynikająca z aktualnej treści §11 ust. 2 wiązać się będzie z istotnym 
wzrostem kosztów dla Wykonawcy, a w konsekwencji dla Zamawiającego. Będzie to wzrost co najmniej o 
dodatkowe od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo takie są obecnie stawki ubezpieczeniowe. 
Wprowadzenie możliwości przedstawienia własnej polisy ubezpieczeniowej wykonawcy w zakresie prowadzonej 
działalności przy pozostawieniu wymogu co do jej wysokości pozwoli znacząco obniżyć koszty przy zachowaniu 
celu zamawiającego, jakim jest zapewne zabezpieczenie Umowy i refinansowania potencjalnych szkód. Stąd 
wnioskujemy o stworzenie możliwości dostosowania własnego OC wykonawcy a nie żądanie wyłącznie odrębnego 
ubezpieczenia OC – zgodnie z przedstawionym wnioskiem. 

W odniesieniu do ust. 5 i 6, o których usunięcie prosimy  należy stwierdzić, że znajduje się tam bardzo 
wiele zapisów nadmiarowych, całkowicie niepotrzebnych dla ubezpieczenia dostaw, zaś charakterystycznych dla 
procesu budowlanego, które mogą znacząco podrożyć koszty oferty. 

Przykładowo można tu wspomnieć o wymogu objęcia zakresem ochrony szkody spowodowanej wibracją, 
osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów nośnych (ust.5 ppkt. 17), szkody w mieniu znajdującym się w pieczy 
(ust.5 ppkt. 4), podczas gdy takie prace nie wchodzą w zakres umowy.  

Znaczące podniesienie kosztów może zaś spowodować choćby ust.5 ppkt. 17, który wprowadza wysoki 
limit dla produktów lub usług, ustęp 5 ppkt. 3, a także szkody w urządzeniach podziemnych (vide ust.5 ppkt. 14), 
szkoda w mieniu w pieczy (ust.5 ppkt. 4), czy koszty demontażu ujęte w ust.5 ppkt. 12. 

 
Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają również ograniczenia w postaci limitów lub innych 

ograniczeń zapisów powodujących, że nie jest możliwe zawarcie tak szczegółowo wyspecyfikowanej polisy. Np. w 
PZU podlimit odpowiedzialności dla regresowalnych kar umownych jest wspólny z limitem odpowiedzialności w 
zakresie rozszerzenia o czyste straty majątkowe (maksymalnie do 5 mln zł), a ujęta w ust. 5 ppkt. 15 „szkoda w 
wyniku powolnego lub stopniowego oddziaływania czynnika takiego jak temperatura, światło, gaz, woda” – 
musiałaby zawierać zastrzeżenie, że „wnioskowane rozszerzenie nie obejmuje szkód powstałych w związku z 
przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także kosztów związanych z 
usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją zanieczyszczeń”, bo inaczej uzyskanie przedmiotowego zakresu w polisie 
będzie niemożliwe lub niewspółmiernie drogie. Bez wątpienia jest zaś nadmiarowe i zbyteczne biorąc pod uwagę 
charakter prac zawartych w umowie dostawy. 

 
Odrębnego omówienia wymaga również ust. 8, którego wykreślenie wydaje się być absolutnie konieczne. 
Pozostawienie bowiem możliwości wprowadzania uwag i zmian do polisy na etapie jej przygotowania (czyli w 
momencie zawierania umowy) powoduje brak możliwości przyjęcia jednoznacznej wyceny polisy przez wykonawcę 
na etapie przygotowania oferty przetargowej. Takie działania nie powinny mieć miejsca z uwagi na równość stron 
umowy – wszystkie wymogi co do polisy winny być przedstawione na etapie przetargu aby umożliwić Wykonawcom 
jednoznaczną wycenę oraz prawidłowe, rzetelne i precyzyjne  przygotowanie oferty cenowej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy, § 11 otrzymuje następujące brzmienie:  

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na okres realizacji 
robót lub dostaw, o którym mowa w § 1 ust. 6  na sumę gwarancyjną 20 000 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. Ubezpieczenie OC Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na 7 dni przed 
przystąpieniem do wykonywania robót lub dostaw na terenie Inwestycji. Rodzaj ubezpieczonej działalności 
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będzie zgodny z zakresem opisanym w § 1 ust. 1 i § 1 ust. 2 Umowy. 

2. Ubezpieczenie OC Wykonawcy będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną osób objętych 
ubezpieczeniem (Wykonawcy oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją Umowy, w tym 
także podwykonawców) za szkody na osobie (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, śmierć poszkodowanego), 
szkody na mieniu (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy) oraz ich następstwa oraz czyste szkody majątkowe 
(szkody nie będące następstwem szkód na osobie lub szkód na mieniu). Ubezpieczenie OC Wykonawcy 
będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną za szkody w postaci strat (damnum emergens) oraz 
utraconych korzyści (lucrum cessans).  

3. Umowa ubezpieczenia OC  obejmować będzie  szkody będące  następstwem wypadku, który miał miejsce 
w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, o ile 
zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (trigger loss occurence), przy czym wszystkie 
szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od 
liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania 
pierwszej szkody.  

4. Przed przystąpieniem do realizacji robót lub dostaw, w terminie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 
uwzględniającą powyższe założenia. W celu potwierdzenia ważności ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca 
będzie przesyłał Zamawiającemu potwierdzenia opłacenia każdej kolejnej raty/składki w ciągu 7 dni od 
terminu jej wymagalności. 

5. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionej polisy ubezpieczeniowej oraz żądania 
wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy rynkowe.   

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania ubezpieczenia, Zamawiający po 
bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do jego uzupełnienia w wyznaczonym do tego w wezwaniu 
terminie nie krótszym jednak niż 10 dni uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt 
Wykonawcy.  
 

7. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum obowiązek zawarcia powyższych umów ubezpieczeń 
dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać będzie odpowiedzialność każdego 
członka Konsorcjum (współubezpieczeni). 

 

Pytanie 225 
Dotyczy §1 ust. 14 Porozumienia stanowiącego załącznik nr 7 do Wzoru Umowy: 
 
Wnosimy o następującą zmianę w §1 ust. 13 Porozumienia. 
 
„Przy realizacji przez Wykonawcę prac wymagających ingerencji w konstrukcję 
budynku, instalacje lub infrastrukturę techniczną budynku, Wykonawca ma obowiązek 
uzgodnić skonsultować przed przystąpieniem do prac zakres tych ingerencji z projektantem budynku oraz 
kierownikiem budowy, a w toku ich wykonywania zapewnić właściwy, bieżący 
nadzór nad prowadzonymi pracami (kierownicy robót z odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi), bądź zlecić nadzór nad tymi robotami Generalnemu Wykonawcy. 
 
Ww. zapis powoduje, że bez zgody Generalnego Wykonawcy sam Wykonawca dostaw nie jest w stanie realnie 
wykonać prac. Stad wnioskujemy o zmianę bezwzględnego uzyskania zgody na obowiązek konsultacji. Istniejący 
zapis powodowałby, że Generalny Wykonawca byłby podmiotem uprzywilejowanym względem innych 
potencjalnych wykonawców, zważywszy na fakt, że jest on sam zainteresowany wzięciem udziału w niniejszym 
postępowaniu na dostawy. Taki stan jest niedopuszczalny z punktu widzenia równej konkurencji. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający opublikował "Zał. nr 1 do porozumienia - Wymagania dotyczące BHP" w dniu 1.04.2022 wraz 
z pismem nr DZP-164/22 
 

 

Dotyczy myjni do kaczek i basenów: 

Pytanie 226 
Dot. p. 12 – Mając na względzie fakt, iż w większości Polskich szpitali jest twarda lub bardzo twarda woda, prosimy 
o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowane myjnie były wyposażone w dwie pompy dozujące środki 
chemiczne – myjący (o odczynie zasadowym) oraz odkamieniający (o odczynie kwaśnym)? Niektórzy producenci 
myjni oferują myjnie wyposażone w jedną pompę, dozującą środek o odczynie kwaśnym. Rozwiązanie takie 
wprawdzie zabezpiecza myjnie przed osadzaniem się kamienia kotłowego lecz powodują uszkodzenia używanych 
w Polskich szpitalach naczyń wykonanych z tworzyw sztucznych (kaczek i basenów) 
Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 227 
Dot. p. 16 – Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o „automatycznym przebiegu cyklu 
bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika”? Czy chodzi o zaoferowanie takiego urządzenia, które po włożeniu 
brudnych naczyń i zamknięciu drzwi automatycznie realizuje proces mycia i dezynfekcji bez konieczności 
dodatkowych działań ze strony obsługi? Na rynku są dostępne urządzenia, które wymagają dodatkowego 
manualnego zadozowania (za pomocą osobnego przycisku) środka chemicznego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 228 
Dot. p. 21 – Prosimy o doprecyzowanie jakiej wydajności pompy oczekuje Zamawiający. Różni producenci stosują 
pompy o różnej mocy, które dodatkowo różnią się wydajnością. Wydajność pompy jest jednym z kluczowych 
elementów, które wpływają na jakość procesu mycia. Większość wiodących producentów stosuje pompy o 
wydajności na poziomie 150-250l/min lecz na rynku znajdują się tez urządzenia o wydajności na poziomie 60-
90l/min, co nie gwarantuje osiągania doskonałych efektów mycia, zwłaszcza w odniesieniu do zaschniętych 
zanieczyszczeń i wymaga od obsługi przeprowadzenia ponownego procesu. 
Odpowiedź:  
Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 0,75kW. 
 
Pytanie 229 
Dot. p. 30 – Prosimy o doprecyzowanie czy opisany w p. 30 SWZ dokument ma być wystawiony przez jakąkolwiek 
instytucję czy też powinien to być dokument niezależnej instytucji badawczej, posiadającej akredytację na 
przeprowadzanie tego typu badań? 
Odpowiedź:  
Tak, dokument powinien być potwierdzony przez jednostkę posiadającą stosowną akredytację. 
 
Pytanie 230 
Dot. p. 31 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane myjnie były Wyrobami Medycznymi w rozumieniu Ustawy 
o wyrobach medycznych. Na rynku oferowane są też urządzenia, które pomimo posiadania znaku CE nie są 
zarejestrowane jako wyroby medyczne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 231 
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Dot. p. 31 – Czy Zamawiający wymaga aby Deklaracja Zgodności opisana w p. 31 SWZ była wystawiona przez 
jednostkę notyfikowaną i oznaczona 4 cyfrowym numerem tej jednostki? 
Odpowiedź:  
Tak.  
 
 

 
Pytanie 232 

Proszę o potwierdzenie jak prawidło należy wskazać Zamawiającego w gwarancji wadialnej. 

Proszę o potwierdzenie, że zapis: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 
W POZNANIU z siedzibą: 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10, działający w imieniu: Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań oraz Szpital Kliniczny 
im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (dalej zwany „Zamawiającym”) jest poprawny. 
Odpowiedź:  
Prawidłowe określenie Zamawiającego to: 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań oraz Szpital 
Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań (dalej zwani „Zamawiającym”) reprezentowani przez Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą: 61-701 Poznań, ul. Fredry 10. 
 

 
 
Pytanie 233 
Dotyczy §1 ust. 4 w związku z §3 ust. 1 Porozumienia stanowiącego załącznik nr 7 do Wzoru Umowy: 
 
Wnosimy o zmianę zdania drugiego zapisu §1 ust.4 Porozumienia na zapis o następującym brzmieniu: 
 
„ (…) Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za 
jakiekolwiek zawinione  szkody wyrządzone w budynku przez niego i jego podwykonawców na 
obszarze udostępnionym Protokołem Przekazania na skutek działań lub zaniechań 
Wykonawcy wynikających z wykonywania dostaw i robót budowlanych niezbędnych 
do instalacji sprzętu” 
 
Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością zachowania równości stron w Porozumieniu, zważywszy że w 
odpowiednim zapisie regulującym odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy za szkody w sprzęcie, jest ona 
ograniczona wyłącznie do szkód zawinionych – vide §3 ust. 1 Porozumienia, który brzmi: „Generalny Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody wyrządzone w Sprzęcie lub zniszczenie Sprzętu 
wyrządzone przez siebie, lub swoich podwykonawców.” 
 
Nie istnieje wiec żadne racjonalne uzasadnienie aby Porozumienie zakładało tak dalece idącą nierówność w swych 
zapisach, w kluczowej dla Porozumienia kwestii jaką jest odpowiedzialność za szkody. Skoro odpowiedzialność za 
szkody po stronie Generalnego Wykonawcy jest ograniczona do winy, konieczne jest analogiczne uregulowanie 
po stronie Wykonawcy dostaw. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę porozumienia 
 
Pytanie 234 
Dotyczy §1 Porozumienia stanowiącego załącznik nr 7 do Wzoru Umowy: 
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Wnosimy o dodanie ust. 6A w §1 Porozumienia o następującym brzmieniu: 
 
„6A. Po uwzględnieniu Wytycznych Miejsc Montażu w projekcie wykonawczym przez Generalnego Wykonawcę, 
Wykonawca w ciągu 21 dni od otrzymania zmian w projekcie zgodnie z ust. 8 poniżej, przekaże Zamawiającemu i 
Generalnemu Wykonawcy pisemną akceptację dokumentacji i wprowadzonych zmian w formie oświadczenia bądź 
zgłosi do niej uwagi.” 
 
oraz o zmianę §1 ust. 7 Porozumienia na zapis o następującym brzmieniu: 
 
„7. W przypadku stwierdzenia kolizji, w zakresie wykonywanych przez Wykonawcę prac 
z wykonanymi przez Generalnego Wykonawcę robotami budowlanymi w tym 
instalacjami, Wykonawca niezwłocznie zgłosi i skonsultuje ten fakt z Generalnym 
Wykonawcą. Usunięcie wszelkich kolizji powstałych na skutek opóźnienia w przygotowaniu Wytycznych Miejsc 
Montażu lub błędnie przygotowanych przez Wykonawcę Wytycznych Miejsc Montażu pomimo zaakceptowania 
przez Wykonawcę projektu wykonawczego zgodnie z ustępem poprzedzającym, leży po stronie Wykonawcy.” 
 

Uwzględnienie zapisu określającego zasady potwierdzenia prawidłowości zmian wynikających z 
wprowadzonych wytycznych w projekcie przez Generalnego Wykonawcę jest niezbędne, żeby zabezpieczyć 
Zamawiającego przed ewentualnymi opóźnieniami, jakie mogłyby wyniknąć przy braku wprowadzenia takiej 
procedury zatwierdzenia.  

Obecnie umowa nie posiada zapisu regulującego kwestię weryfikacji przez Wykonawcę wytycznych w 
projekcie, co może powodować, że o błędach w tym zakresie Strony (zamawiający i wykonawca) powezmą 
wiadomość dopiero na etapie montażu, kiedy Wykonawca „na żywo” zauważy np. istniejące problemy, kolizje itp. 
wynikające z błędnego zrealizowania wytycznych na skutek nieprawidłowego wprowadzenia ich w projekcie. 
Wprowadzenie ww. zapisu pozwoli uniknąć takiej sytuacji, bowiem Wykonawca będzie miał prawo zgłoszenia 
ewentualnych uwag na wcześniejszym etapie. Tak sformułowany nowy ustęp dobrze koreluje się z istniejącym 
ustępem 7, który opisuje konsekwencje stwierdzenia kolizji, przy czym w tym momencie będzie on mógł zadziałać 
odpowiednio wcześniej, jeszcze przed realizacją wytycznych przez GW. Ważne jest jednak uwzględnienie w ust. 
7 wzmianki, która potwierdzi, że Wykonawca ma obowiązek usunąć kolizję tylko wówczas, o ile jego wytyczne były 
błędne, ale zaakceptował wcześniej projekt (zgodnie z ust. 6a).  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę porozumienia 
 
Pytanie 235 
Dotyczy §1 ust. 8 Porozumienia stanowiącego załącznik nr 7 do Wzoru Umowy: 
 
Wnosimy o zmianę ust. 8 §1 Porozumienia na zapis o następującym brzmieniu: 
 
„8. Generalny Wykonawca zapewni Wykonawcy dostęp do aktualnej dokumentacji Inwestycji za pośrednictwem 
platformy wymiany plików Think Project. Informacja dotycząca wystąpienia zmian projektowych w zakresie 
Wytycznych Miejsc Montażu i jakichkolwiek innych zmian obejmujących Miejsca Montażu lub mogących 
mieć wpływ na realizację umowy dostawy przez Wykonawcę, o których mowa w ustępie 6 i 7 będzie przekazana 
Wykonawcy niezwłocznie pocztą emailową.” 
 
Uwzględnienie powyższej poprawki jest niezbędne aby Wykonawca był na bieżąco informowany przez 
Generalnego Wykonawcę o wszelkich zmianach projektu, jakie mogą mieć wpływ na realizację umowy dostawy. 
W innym przypadku powstaje ryzyko opóźnień z przyczyn opisanych w uzasadnieniu do pytania poprzedzającego 
– im bowiem wcześniej Wykonawca będzie miał szanse zwrócić uwagę na ewentualne komplikacje wynikające ze 
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zmian w projekcie, tym szybciej będzie mógł na nie zareagować, co pozwoli na unikniecie istotnych opóźnień, 
sporów i kosztów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę porozumienia. 
 

 
 
Pytanie 236 
Pytanie do punktu II 1 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Pragniemy zauważyć, że obecnie przypisana do wymogu ocena punktowa nie wyraża w pełni korzyści płynących 
ze swobody pozycjonowania statywu wokół stołu pacjenta i przestrzeni Sali zabiegowej. Wręcz przeciwnie, 
najwyżej punktowane są rozwiązania o najmniejszej swobodzie pozycjonowania i ruch od stołu pacjenta 
dostępny jedynie wzdłuż szyn sufitowych. 
W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę sposobu oceny wymogu na odzwierciedlający korzyści w 
obszarze pozycjonowanie statywu: 

1.  Mocowanie statywu na suficie na przedłużonych 

szynach (min. 6,5 m, dostosowane do wielkości 

pomieszczenia) jezdnych umożliwiających odjazd 

pozycjonera od stołu pacjenta i zwiększenie dostępu do 

pacjenta dla personelu  

lub 

pozycjoner na wózku jezdnym z systemem nawigacji 

wózka pozwalającym na w pełni automatyczne 

sterowanie ruchem angiografu w pomieszczeniu badań 

lub 

zrobotyzowany statyw z ramieniem C mocowany do 

podłogi, umożliwiający ruchy ramienia C minimum w 

kierunkach: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, w 

górę, w dół (względem podłogi) 

Tak Konstrukcja statywu umożliwiające 

zdefiniowanie min. 2 pozycji 

parkingowych min 4m od kolumny 

stołu pacjenta w kierunkach innych 

niż oś długa stołu, bez konieczności 

obracania stołu – 15 pkt; 

Inne rozwiązanie – 0 pkt 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 237 
Pytanie do punktu II 13 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że poprzez treść wymogu Zamawiający oczekuje funkcjonalności odwodzenia statywu 
do pozycji parkingowej z wykorzystaniem joysticka umieszczonego na statywie? 
Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 238 
Pytanie do punktu II 15 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że poprzez wymóg przesuwu statywu w osi długiej i poprzecznej stołu, Zamawiający 
oczekuje funkcjonalności przesuwu całości statywu w osi długiej i poprzecznej stołu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ.  
 
Pytanie 239 
Pytanie do punktu II 16 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania funkcjonalności 
automatycznego ustawiania statywu (angulacje statywu i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji 
odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D? 
Odpowiedź:  
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Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 240 
Pytanie do punktu III 4 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Wymóg w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania oferującego pochylanie blatu 
w osi długiej z odchyleniem ±12°? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż całość opisu stołu pacjenta składa 
się na opis stołu radiologicznego nie zaś w pełni funkcjonalnego stołu chirurgicznego (między innymi brak 
wymogów co do klasy odporności stołu na wnikanie płynów). W związku z tym wymóg pochylania blatu w osi 
poprzecznej, typowy dla stołów chirurgicznych, jawi się jako nieuzasadniony. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 241 
Pytanie do punktu V 14 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że treść wymogu Zamawiający oczekuje spełnienia zapisów „Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej” tj. wyposażenia angiografu w rejestrator dawki umożliwiający określenie dawki na skórę, 
którą otrzymuje pacjent, z wyświetlaczem dobrze widocznym dla operatora? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 242 
Pytanie do punktu VI 4 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Wymóg w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania o 4 polach obrazowych 
detektora? Pragniemy zauważyć, że wymaganie nadmiernej ilości pól obrazowych, równoznacznej z użyciem 
powiększeń radiologicznych nadmiernie obciążających pacjenta i personel dawką, jest bezzasadne w przypadku 
wyposażania angiografu w wielkoformatowy monitor medyczny opisany w punkcie VI 5, który pozwala na uzyskanie 
cyfrowych powiększeń bez dodatkowej dawki. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 243 
Pytanie do punktu VI 14 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w 
wymogu funkcjonalności na dostarczonej z angiografem stacji post-processingowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 244 
Pytanie do punktu VI 17 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanej w 
wymogu funkcjonalności na dostarczonej z angiografem stacji post-processingowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 245 
Pytanie do punktu VII 10 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
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Prosimy o wykreślenie wymogu, w związku z faktem, iż opisuje on wymaganie stawiane systemom 
kardiologicznym, a przedmiotem postępowania jest dostarczenie wyposażenia dla mieszczącej się na bloku 
operacyjnym sali hybrydowej neurochirurgicznej/neuroradiologicznej. W związku z tym wymóg jawi się jako 
bezsasadny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 246 
Pytanie do punktu VII 17 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna maksymalna liczbę punktów w 
przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego zarówno pozycjonowanie płyty pacjenta oraz wskazanie 
rzutu projekcji przy zmianie pozycji statywu na modelu ciała pacjenta bez promieniowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 247 
Pytanie do punktu VII 23 i 25 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizowania opisanych 
wymogów z wykorzystaniem innego interfejsu niż wymieniony ekran dotykowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 248 
Pytanie do punktu VII 27 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizowania opisanej 
funkcjonalności na dostarczonej wraz z angiografem stacji post-processingowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 249 
Pytanie do punktu VII 29 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizowania opisanej 
funkcjonalności na dostarczonej wraz z angiografem stacji post-processingowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 250 
Pytanie do punktu VII 36 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Warunek w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postepowaniu. Prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania 
umożliwiającego wykonanie skanu rotacyjnego umożliwiającego akwizycję fazy tętniczej oraz fazy opóźnionej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 251 
Pytanie do punktu VII 40 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizowania opisanych 
wymogów z wykorzystaniem innego interfejsu niż wymieniony ekran dotykowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 



 

 

 

 
16 

 

 
Pytanie 252 
Pytanie do punktu VII 45 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że opisany w punkcie VII 45 wymóg pojawił się już w punkcie VI 16 i 
podwójne punktowanie tej samej funkcjonalności jawi się jako bezzasadne. Wnioskujemy o wykreślenie wymogu 
w punkcie VII 45 jako oczywistej omyłki pisarskiej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 253 
Czy transport urządzeń jest przewidziany przy użyciu windy? Jeśli tak to czy spełnia ona udźwig zgodny z 

wytycznymi instalacyjnymi przekazanymi przez dostawcę urządzenia? 

Odpowiedź: 
Wszelkie szczegóły logistyczne dostaw i montażu Urządzeń zostaną określone w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
Pytanie 254 
Czy od momentu rozładunku do docelowego pomieszczenia będzie zachowana minimalna szerokość 1410mm i 

wysokość 2060mm?  

Odpowiedź: 
Wszelkie szczegóły logistyczne dostaw i montażu Urządzeń zostaną określone w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
Pytanie 255 
Prosimy o potwierdzenie, że stropy, kładki, pochylnie na drodze dostawy i w pomieszczeniu badań będą miały 

odpowiednią nośność zgodną z wytycznymi instalacyjnymi przekazanymi przez dostawcę? 

Odpowiedź: 
Wszelkie szczegóły logistyczne dostaw i montażu Urządzeń zostaną określone w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
Pytanie 256 
Czy w okolicy pomieszczenia docelowego znajduje się pomieszczenie mogące służyć na cele magazynowe 

podczas rozładunku urządzenia? Jeśli tak proszę o wskazanie w jakiej odległości od pomieszczenia docelowego 

się ono znajduje oraz określenie jego gabarytów. 

Odpowiedź: 
Wszelkie szczegóły logistyczne dostaw i montażu Urządzeń zostaną określone w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
Pytanie 257 
Czy płyty bazowe dostarczone przez dostawcę pod monitor, gantry oraz stół zostaną zamontowana przez 

Zamawiającego po ich dostarczeniu (przed instalacją mechaniczną urządzenia)? 

Odpowiedź: 
Wszelkie szczegóły logistyczne dostaw i montażu Urządzeń zostaną określone w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
Pytanie 258 
Czy pomieszczenie sali badań spełnia minimalne wymagania wysokości, szerokości oraz długości zgodne z 

wytycznymi instalacyjnymi przekazanymi przez dostawcę urządzenia? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający przedstawił kluczowe parametry dotyczące pomieszczeń, w których mają być zamontowane 
urządzenia 
 
Pytanie 259 
Czy Zamawiający podejmie się dostosowania pomieszczenia do wytycznych instalacyjnych dostawcy urządzenia 

tj. wytycznych budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, dostosowaniem gazów medycznych? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą oraz porozumieniem zawartym pomiędzy 
Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą 
 
Pytanie 260 
Czy Zamawiający przekaże gotowe pomieszczenie pod instalacje zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi 

przekazanymi przez dostawcę urządzenia na minimum 4 tygodnie przez datą zakończenia wskazaną w umowie? 

Odpowiedź: 
Wszelkie szczegóły logistyczne dostaw i montażu Urządzeń zostaną określone w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
Pytanie 261 
Czy zamawiający prześle pełny projekt (w wersji dwg lub/i pdf) w celu sporządzenia rysunków instalacyjnych ze 

strony dostawcy? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą oraz porozumieniem zawartym pomiędzy 
Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
Pytanie 262 
Czy Zamawiający zagwarantuje w dniu instalacji urządzenia, że podłoga w pomieszczeniu będzie umyta i w pełni 

zapłytowana płytą HDF zgodnie z wytycznymi?  

Odpowiedź: 
Wszelkie szczegóły logistyczne dostaw i montażu Urządzeń zostaną określone w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
Pytanie 263 
Czy Zamawiający po przekazaniu przez Dostawcę projektu ochrony radiologicznej wraz z jego zatwierdzeniem 

przez lokalny WSSE wykona je w formie fizycznej w pomieszczeniu przewidywanym pod urządzenie? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą oraz porozumieniem zawartym pomiędzy 
Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
 
Pytanie 264 
Prosimy o potwierdzenie , że złożenie wniosku i uzyskanie zgody WSSE na uruchomienie pracowni  zgodnie leży 

po stronie kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uruchomienie pracowni, czyli po stronie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 265 
Prosimy o potwierdzenie , ze czas oczekiwania na tą zgodę nie wlicza się do 30 dniowego czasu realizacji umowy. 

WSSE ma prawo wydać taką decyzję po 30 dniach od złożenia wniosku. 
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Odpowiedź: 
Wskazany w pytaniu okres realizacji umowy nie dotyczy niniejszego postępowania. 
 
Pytanie 266 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia 

podstawowego z obsługi urządzenia. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z 

Zamawiającym w terminie po uzyskaniu zgody WSSE na uruchomienie pracowni. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą. 
 
Pytanie 267 
Prosimy o zapewnienie, ze Zamawiający zapewni odpowiednią instalację sieci komputerowej niezbędną do 

podłączenia urządzenia do systemów informatycznych Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 268 
Prosimy o udostępnienie namiarów do służb IT Zamawiającego, z którymi można będzie uzgodnić wszelkie 

szczegóły podłączenia urządzenia będącego przedmiotem postępowania do sieci informatycznej Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni kontakt na późniejszym etapie postępowania. 
 
Pytanie 269 
Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji stropu w przewidywanym miejscu instalacji będącego przedmiotem 

postępowania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępni projektu konstrukcji stropu, a wszelkie szczegóły techniczne dostaw i montażu 
Urządzeń zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą 
a Dostawcą. 
 
Pytanie 270 
Prosimy o informację czy po stronie dostawcy będzie zakup jakichkolwiek licencji koniecznych do podłączenia 

urządzenia będącego przedmiotem postępowania do systemów informatycznych, z którymi ma zostać 

zintegrowany nowe urządzenie zgodnie z potrzebami Zamawiającego? (np. PACS,HIS/RIS) 

Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 271 
Czy Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o odpowiednich 

parametrach i zgodnym z przepisami? Wymagana dostępna moc pobierana przez urządzenie, które chcemy 

zaoferować to maksymalnie 150kVA oraz zabezpieczenie 100A. 

Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 272 
Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje jakiekolwiek prace budowlane lub projektowe, które będzie miał 

wykonać dostawca? Jeśli tak, proszę wymienić jakie. 

Odpowiedź: 
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Wszelkie szczegóły logistyczne dostaw i montażu Urządzeń zostaną określone w porozumieniu zawartym 
pomiędzy Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą a Dostawcą. 
 
Pytanie 273 
Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania innych dokumentów pomiarowych niż raportów z wykonania testów 

akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia? Jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakich. 

Odpowiedź: 
Tak wszelkich niezbędnych dokumentów umożliwiających uruchomienie i użytkowanie urządzenia. 
 
Pytanie 274 
Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 
2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym 
zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 275 
W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego 
Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia 
sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem 
IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 276 
Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki 
z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę? 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie 277 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ pkt. XIV. 8: Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną 
diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci 
komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje zapis umowy. 
 
Pytanie 278 
Dotyczy Załącznika nr 3 do swz pkt. XIV. 9: z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe 
zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu 
gwarancji powinno nastapić nie o czas każdej naprawy, również takiej, która nie ma wpływu na funkcjonowanie 
systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas całkowitej niesprawności urządzenia.    
W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację punktu: „Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny 
okres całkowitej niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia, w trakcie której Zamawiający nie mógł z 
urządzenia korzystać” 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
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MOBILNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY CBCT 

 
Pytanie 279 

3 Wstępnie zdefiniowane protokoły skanera bazujące na wzroście, wieku, wadze i regionach ciała 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również rozwiązania posiadającego wstępnie zdefiniowane protokoły 
skanera bazujące na wadze i regionach ciała z możliwością dostosowania  dawki w zależności o od pacjenta, takie 
rozwiązanie spowoduje lepsze dopasowanie protokołu do pacjenta i jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 280 

4 
Wykonywanie skanów, transport i kalibracja obsługiwane z poziomu dołączonego bezprzewodowego 
ekranu dotykowego 

Zwracamy się z prośbą o zmianę punktowania pozycji i przyznanie 10 punktów również za obsługę systemu 
poprzez przewodowy panel dotykowy oraz pilot bezprzewodowy. Proponowane rozwiązanie  spowoduje możliwość 
obsługi systemu zarówno z poziomu panelu dotykowego i pola niesterylnego ale również z poziomu sterylnego – 
pola operacyjnego i jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 281 

6 Średnica gantry min 100 cm 

Zwracamy się z prośbą o zmianę punktowania pozycji i przyznanie 10 punktów również dla systemu z średnicą 
gantry 96 cm – proponowane rozwiązanie zawiera  gantrę otwieraną dlatego nie ma konieczności stosowania 
gantry o rozmiarze  100 cm i powyżej .  
Gantra o rozmiarze 100 cm  i powyżej może znaleźć zastosowanie  podczas używania  systemu którego gantra 
nie jest otwierana. 
Rozmiar  96 cm przy otwieranym gantry umożliwia wykonanie każdego zabiegu możliwego do wykonania z użyciem 
aparatu z średnicą gantry 100 cm i wiekszą w tym :  
Skan i rejestracja głowy z ramami stereotaktycznymi 
Skan i rejestracja głowy bez ram stereotaktycznych 
Skan i rejestracja podczas zabiegów w obrębie kręgosłupa  
Zabiegi typu trauma 
Fiksjacje biodrowo krzyżowe, zabiegi w obrębie bioder, kolan. 
Zauważamy iż otwiera gantra znacząco poprawia komfort pracy a na jakość obrazowania ma wpływ parametr SID 
czyli odległość lampy od detektora i w proponowanym rozwiązaniu wynosi 116.8 cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 282 

7 Urządzenie ALL in ONE – nie posiada dodatkowego wózka 

Zwracamy się z prośbą o zmianę punktowania pozycji i przyznanie 10 punktów również dla systemu z  dodatkową 
stacją podglądowa z monitorem o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 30” właśnie takie rozwiązanie poprawia 
komfort i  bezpieczeństwo  pracy. Operator ma możliwość bezpośredniego podglądu wykonywanych skanów na 
bieżąco bez konieczności używania systemu nawigacji lub urządzeń podglądowych typu tabel o słabej 
rozdzielczości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
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Pytanie 283 

12 Detektor cyfrowy płaski o rozmiarze min 40X40 cm  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu z detektorem płaskim w rozmiarze 30 x 40 [cm] o wysokiej 
rozdzielczości co umożliwia wykonanie warstwy o grubości nawet poniżej 1 mm.  Powyższe ma bezpośredni wpływ 
na poprawę jakości obrazowania i jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 284 

13 Pole widzenia w 2D i 3D min. 25X25 cm 

Z uwagi na fakt iż pola widzenia 3 D nie można określić wymiarem płaszczyznowym lecz wolumetrycznie,  wnosimy 
o dopuszczenie pola widzenia - cylinder o wymiarach 397 mm x 160 mm,  
2 D realizowane poprzez opcję łączenia nawet do 9 obrazów, co wykracza znacznie ponad wymagania i jest 
rozwiązaniem co najmniej równoważnym 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 285 

15 Możliwość wykonania badania po trajektorii wskaźnika nawigacji 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu umożliwiającego wykonanie badania po trajektorii 
dowolnie wybranego narzędzia/ znacznika umieszczonego w polu operacyjnym. Powyższe rozwiązania powoduje 
iż chirurg nie jest ograniczony do tylko jednego narzędzia- w tym przypadku wskaźnika i jest rozwiązaniem co 
najmniej równoważnym 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 286 

16 Wizualizacja za pomoca wskaźnika laserowego punktu wskazanego na obrazowaniu 2D 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu  umożliwiającego wizualizację za pomocą wskażnika 
optycznego punktu wskazanego na obrazowaniu 2D na ekranach nawigacji 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 287 

20 Dicom Viewer zintegrowany z monitorem sterującym 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu gdzie Dicom Viewer jest zintegowany z jednostką 
podglądową systemu obrazowania 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 288 

25 Zakres napięcia do 120 kV 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu z parametrami lepszymi czyli napięciem powyżej 120 kV  
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 289 

26 Zakres prądowy do 120 mA 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu z parametrami lepszymi czyli zakresem prądowym 
powyżej 120 mA 
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Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
 

PLATFORMA DO PLANOWANIA ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH 
 
Pytanie 290 

1 
Rozwiązanie oparte o platformę serwerową umożliwiającą dostęp do oprogramowania w całej sieci 
szpitalnej lub o wielostanowiskową licencję oprogramowania 

Zwracamy się z prośba  o dopuszczenie systemu gdzie rolę serwera  pełni stacja planowania  umożliwiająca dostęp 
do oprogramowania i wielostanowiskową licencję oprogramowania opartego o platformę stacji planowania 
zabiegów  
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 291 

2 Co najmniej 960 GB miejsca na SSD RAID 

Zwracamy się z prośbą o zmianę punktowania pozycji i przyznanie 10 punktów również dla systemu  z  najmniej 
960 GB miejsca na SSD i  brakiem potrzeby RAID- dostawa najwyższej klasy dysku twardego o wskazanych 
parametrach 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 292 

15 
Automatyczna syntetyczna segmentacja struktur w obszarze mózgu, wykonywana na podstawie 
obrazów MR (pozwala dopasowac obiekty do specyficznych danych pacjenta w oparciu o gęstość 
danych MR) 

Zwracamy się z prośba  o dopuszczenie systemu gdzie automatyczna syntetyczna segmentacja struktur w 
obszarze mózgu, wykonywana na podstawie obrazów MR (pozwala dopasowac obiekty do specyficznych danych 
pacjenta w oparciu o rózne dostępne algorytmy) 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 293 

16 Dokładne mapowanie anatomiczne w oparciu o model sztucznej tkanki, opartej o 1.5T/3T/7T MR 

Zwracamy się z prośba  o dopuszczenie systemu oferującego dokładne mapowanie anatomiczne w oparciu o 
dostene modele tkanek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 294 

19 
Narzędzie do nauki w celu wizualizacji i identyfikacji cech anatomicznych pacjenta na obrazach 
diagnostycznych oparte o okulary Mieszanej Rzeczywistości lub system równoważny 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu oferującego  narzędzie do nauki w celu wizualizacji i 
identyfikacji cech anatomicznych pacjenta na obrazach diagnostycznych oparte o oprogramowanie umożliwiające 
rekonstrukcje 3D i jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym  - brak konieczności stosowania okularów 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 295 
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21 

Fuzja uwzględniająca dwa rodzaje nakładania na siebie obrazów: 
Sztywna - bez zmiany geometrii obrazowania, 
Elastyczna - korygująca jedno z fuzjowanych obrazów względem drugiego (w tym Korekcja DTI w 
stosunku do obrazowania MR) 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu oferującego fuzję uwzględniającą co najmniej dwa różne 
rodzaje  nakładania na siebie obrazów, min. sztywna - bez zmiany geometrii obrazowania, inne  - z automatyzowną 
korekcją fuzjowanych obrazów względem drugiego (w tym Korekcja DTI w stosunku do obrazowania MR) 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 296 

35 Interaktywna detekcja celu podążająca za wskaźnikiem myszy lub dotyku palca na ekranie. 

Czy Zamawiający wymaga dodatkowo aby system posiadał zabezpieczenie przed przypadkową zmianą wcześniej 
wyzanczonego celu ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 297 

36 
Automatyczna generacja raportu wolumetrycznego wyznaczonych obiektów zawierającego zdjęcie 
obiektu oraz geometryczne rozmiary 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu oferującego  możliwość generowania raportu w postaci 
screenshot, archiwizacji video, obrazów poszczególnych kroków/etapów procedury, zdjęcie obiektów, 
geometrycznych rozmiarów, notatek- donoszących np. do pomiarów, procedury itd.. Ponadto : dane 
demograficzne, nadane numery, rejestry medyczne, notatki różne,  długości, promienie, kąty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 298 

37 Oprogramowanie do traktografii posiadające wstępnie zdefiniowane szablony traktów. 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu oferującego oprogramowanie do traktografii posiadające 
wstępnie zdefiniowane szablony obiektów- rozwiązanie nie ogranicza wykonawców tylko do jednego typu obiektów 
i jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
 

PLATFORMA NEURONAWIGACYJNA 

 
Pytanie 299 

2 Monitor o rozmiarze conajmniej 32'' i rozdzielczości 3840 X 2160 pixelii 

Zwracamy się z prośbą o zmianę punktowania pozycji i przyznanie 10 punktów również dla systemu oferującego 
dwa monitory o rozmiarze co najmiej 28 '' i wysokiej rozdzielczości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 300 

3 Mobilna kamera podczerwienii wyposażona w zmotoryzowaną możliwość regulacji kąta ustawienia 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu oferującego mobilną kamerę podczerwieni wyposażona 
w możliwość regulacji kąta ustawienia pola widzenia. Konstrukcja kamery nie wymaga zrobotyzowanego ruchu 
kamery do korekty jej ustawień i jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 301 

8 
System nawigacji kompatybilny z oferowanym systemem planowania opartym o dynamiczny atlas 
anatomiczny detektujący, klasyfikujący i segmentujący obiekty na podstawie zróżnicowanej gęstości 
tkanek  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu  nawigacji kompatybilnego z oferowanym systemem 
planowania opartym o atlas anatomiczny detektujący, klasyfikujący i segmentujący obiekty na podstawie 
zróżnicowanej gęstości tkanek. Automatyczne wykrywanie części mózgu realizowane poprzez nakładanie atlasu 
anatomicznego Schaltenbrand-Wahre i dopasowanie do rozmiarów anatomicznych  poprzez użycie siatki Talairach  
Realizacja również poprzez bazową segmentację struktur wybranych przez użytkownika również na podstawie 
gęstości tkanek 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 302 

13 Rejestracja bezdotykowa oparta o wskaźnik laserowy 

 
Zwracamy się z prośbą o zmianę punktowania pozycji i przyznanie 10 punktów również dla systemu który umożliwia 
rejestrację oparta o specjalnie dedykowane wskaźniki rejestracyjne :  
Nieinwazyjny – zakończony łagodnie  
Nieinwazyjny – małośrednicowy 
 
Prawidłowa rejestracja pacjenta powinna się odbywać na całej powierzchni czaszki w celu uzyskania wysokiej 
dokładności w całej powierzchni mózgu. Laserowy wskaźnik może być użyty tylko na ograniczonej anatomii np. 
twarzozska-  co może mieć wpływ na niższy poziom dokładności np. na potylicy. Zgodnie z najnowszymi 
rekomendacjami samopoczucie pacjentów po zabiegu jest niezwykle ważne a golenie całej głowy 
nierekomendowane.  
Nawigacja oferowana przez pytającego posiadała ten typ rejestracji 10 lat temu, została wycofana i wyparta przez 
rejestracje poprzez obrys CIĄGŁY pacjenta ( 300 – 400 pkt) , który sprawdza się u pacjentów ze zmarszczkami 
oraz nie wymaga golenia głowy.    
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 303 

16 
Integracja z systemem USG umożliwiająca śledzeniem sondy, akwizycję i nawigowanie obrazu 3D, 
oraz poprawę zestawu danych użytych do nawigacji w oparciu o śródoperacyjne dane USG 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu oferującego wysoko zaawansowaną integrację z 
systemem USG umożliwiającą śledzenie sondy, akwizycję i nawigowanie obrazu 3D, oraz poprawę zestawu 
danych poprzez możliwość nałożenia pkt odniesienia na obrazie USG – Landmarks. 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 304 

17 
Integracja z mikroskopem posiadanym przez szpital (Leica Arveo, Zeiss Pentero 900 oraz Leica M530 
OHX) z funkcją korekcji danych używanych do nawigacji w oparciu o obraz video z mikroskopu, 
zaplanowane wcześniej obiekty oraz anatomia widoczną w projekcji MIP 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu oferującego zaawansowaną technologię integracji 
z mikroskopem posiadanym przez szpital (Leica Arveo, Zeiss Pentero 900 oraz Leica M530 OHX) z funkcją 
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nawigowania ogniskowej w trybie autofocus, możliwość wyświetlania obrazu z nawigacji w okularze mikroskopu- 
wymiana danych, rzeczywistość rozszerzona -  W TYM RZUTY OBRYSÓW OBIEKTÓW  I ANATOMII W OKULAR 
MIKROSKOPU, nawigowanie ogniskowej w trybie autofocus ( wyostrzanie ), Wyświetlanie obrazu z nawigacji 
w okularze mikroskopu. Zestaw zawiera również specjalnie dedykowany wskaźnik do pracy w środowisku 
mikroskopu śródoperacyjnego 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 305 

46 
Zestaw okularow MR opartych o technologię Mixed Reality kompatybilny z systemem planowania lub 
równoważnych 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również systemu oferującego narzędzie do nauki w celu wizualizacji i 
identyfikacji cech anatomicznych pacjenta na obrazach diagnostycznych oparte o oprogramowanie umożliwiające 
rekonstrukcje 3D co jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym  
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 306 
Czy Zamawiajacy wymaga aby licencje oferowanego oprogramowania były wielostanowiskowe   
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 307 
Czy Zamawiajacy wymaga aby licencje oferowanego oprogramowania nie były ograniczone w czasie?  
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
Pytanie 308 
Czy Zamawiajacy będzie porównywał ceny ofert naliczając VAT należny na terenie RP? Czy jedynie wartość netto 
w przypadku oferentów z UE?  
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) będzie porównywał ceny doliczając VAT 
 
Pytanie 309 
Czy Zamawiajacy w przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 2 dni oczekuje dostawy sprzętu zastępczego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ. 
 
 

 
 
Pytanie 310 
Pytanie nr 1.  
Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla angiografu z funkcją śródoperacyjnej tomografii 
stożkowej CT - Pkt 19.1 ppkt 9 lit. a) SWZ oraz Pkt XIV.”Pozostałe”- ppkt. 12 szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ)  
Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, broszurach technicznych zawarte są najważniejsze parametry 
sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi 
aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent 
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musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego), Zamawiający 
dopuści potwierdzenie spełnienia parametrów, których brakuje w kartach katalogowych oświadczeniem producenta 
lub autoryzowanego przedstawiciela producenta / dystrybutora producenta? 
Odpowiedź: 
Tak Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 311 
Pytanie nr 2.   
Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych dla angiografu z funkcją śródoperacyjnej tomografii 
stożkowej CT - Pkt 19.1 ppkt 9 lit. a) SWZ oraz Pkt XIV.”Pozostałe”- ppkt. 12 szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ)  
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych 
środków dowodowych (tj. kart katalogowych/broszur technicznych) jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia 
(tj. Angiografu z funkcją śródoperacyjnej tomografii stożkowej CT), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego. 
Odpowiedź: 
Tak Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści zaproponowane rozwiązanie. 
 

 
 
Pytanie 312 
Dotyczy SWZ pkt. 34.3. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja zawierająca wymóg potwierdzenia autentyczności 
podpisów osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego nie będzie przez Niego odrzucona jako nie 
spełniająca wymogu zawartego w SWZ 34.3. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie odrzuci gwarancji, która będzie wymagała potwierdzenia autentyczności podpisów osób 
uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego 
 

 
Pytanie 313 
SYSTEM PLANOWANIA DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH – 1SZT 
 
Czy Zamawiający wymaga aby Urządzenie RTG- MOBILNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY CBCT spełniał 
wymogi opisane w ustawie  z dnia 29 listopada 2000 r.  Prawo atomowe (Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 18) oraz 
rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884) dotyczące 
wymagań monitorów użytkownych do celów medycznych tj. posiadał odpowiednie minimalne parametry: 

• Luminancji monitora, 

• Kontrastu monitora, 

• Krzywej skali szarości monitora (DICOM Grayscale Standard Display Function), 

• Częstotliwość odświeżania monitora, 

• Przekątnej monitora, 

• Matrycy monitora, 
opisanych i wymaganych w odpowiednich rozporządzeniach i ustawie? 
 
 
Monitory poglądowe, na których wyświetlane są obrazy cyfrowe pochodzące z urządzeń RTG, (urządzeń 
jonizujących) nie spełniające wymagań opisanych w ustawie i rozporządzeniu nie mogą być użytkowane 
do celów medycznych a cyfrowe obrazy rtg wyświetlane na monitorach nie spełniających minimalnych 
parametrów, nie mogą służyć do interpretowania obrazowania rtg i  podejmowana decyzji terapeutycznych 
dotyczących sposobu leczenia pacjenta.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający utrzymuje parametry określone w OPZ 
 

 
Pytanie 314 
Dotyczy treści Umowy § 11 ust.3. [wg numeracji sprzed zmiany wynikającej z odpowiedzi na pytanie nr 224]  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca ubezpieczał 
producentów / dostawców sprzętu, ponieważ mówimy o bardzo specjalistycznych produktach i wyspecjalizowanych 
producentach - międzynarodowych firmach, które posiadają dostosowane do ryzyka ubezpieczenia, zatem nie ma 
podstaw do przerzucania ciężaru ubezpieczenia szkód wynikających z wadliwości produktów na Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca ubezpieczał sprzęt. Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia 
OC od Wykonawcy i jego podwykonawców. 
 
Pytanie 315 
Dotyczy treści Umowy § 11 ust.4. [wg numeracji sprzed zmiany wynikającej z odpowiedzi na pytanie nr 224] 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na posiadanie przez Wykonawcę polisy OC z triggerem claims 
made – roszczenie poszkodowanego w okresie ubezpieczania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie  triggera claims made 
 
Pytanie 316 
Dotyczy treści Umowy § 11 ust.5 pkt 12. [wg numeracji sprzed zmiany wynikającej z odpowiedzi na pytanie nr 224] 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu ochrony dla czystych szkód 
powstałych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu lub wykonaną usługą 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 224. 
 
Pytanie 317 
Dotyczy treści Umowy § 11 ust.5 pkt 15. [wg numeracji sprzed zmiany wynikającej z odpowiedzi na pytanie nr 224] 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu ochrony dla szkody w wyniku 
powolnego lub stopniowego oddziaływania czynnika takiego jak temperatura, światło, gaz, woda. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 224. 
 
Pytanie 318 
Dotyczy treści Umowy § 11 ust.5 pkt 16. [wg numeracji sprzed zmiany wynikającej z odpowiedzi na pytanie nr 224] 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu posiadania ochrony dla szkody 
polegającej na nagłym i przypadkowym zanieczyszczeniu środowiska. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 224. 
 

 
Pytanie 319 
Dotyczy załącznik nr 3., RTG stacjonarne Premium, p. 6. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „(…) zdjęć kostnych oraz fluoroskopii” ma na myśli fluoroskopię 
używaną w sposób podstawowy w sytuacjach awaryjny np. po połknięciu ciała obcego, z częstotliwością 3 
pulsy/sek. 
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SOR będzie wyposażony w inne aparaty (np. ramiona C) posiadające fluoroskopię z szerszym zakresem pulsów, 
dodatkowo Zamawiający w żadnym miejscu specyfikacji nie opisuje innych parametrów fluoroskopii, tj. 
częstotliwości, napięć i prądów ekspozycji.      
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 
 

 
Pytanie 320 
Dotyczy: Lampa operacyjna – 25 szt, pkt. 14 
Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której średnica pola roboczego dla czaszy głównej 
regulowana jest w zakresie 200-250mm. Jest to zakres zaledwie 10mm mniejszy od obecnie wymaganego – co 
nie ma żadnego negatywnego wpływu na funkcjonalność urządzenia, a dzięki bardzo precyzyjnej regulacji w 6 
stopniach (co 10mm), Użytkownik jest w stanie bardzo precyzyjnie dostosować wielkość pola roboczego 
w zależności od potrzeb wykonywanego zabiegu oraz własnych preferencji operatora. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ 
 
Pytanie 321 
Dotyczy: Lampa operacyjna – 25 szt, pkt. 15 
Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której średnica pola roboczego dla czaszy 
satelitarnej regulowana jest w zakresie 200-250mm. Jest to zakres zaledwie 30mm mniejszy od obecnie 
wymaganego – co nie ma żadnego negatywnego wpływu na funkcjonalność urządzenia, a dzięki bardzo 
precyzyjnej regulacji w 6 stopniach (co 10mm), Użytkownik jest w stanie bardzo precyzyjnie dostosować wielkość 
pola roboczego w zależności od potrzeb wykonywanego zabiegu oraz własnych preferencji operatora. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 
 
Pytanie 322 
Dotyczy: Lampa operacyjna – 25 szt, pkt. 22 
Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której temperatura barwowa regulowana jest 
w trzech krokach w zakresie 3900 – 5100 K. Takie rozwiązanie pozwala na bardzo dobre rozróżnienie temperatury 
barwowej emitowanego przez lampę światła: 3900 K, 4500 K, 5100 K – w zależności od potrzeb wykonywanego 
zabiegu oraz własnych preferencji operatora 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 
 
Pytanie 323 
Dotyczy: Lampa sufitowa operacyjno-zabiegowa – 2 szt, pkt. 2 
Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której czasza ma kształt litery Y wpisanej w koło. 
Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie w przypadku lamp operacyjnych. Zwracamy też uwagę iż oferowana przez 
nas lampa posiada bardzo dobre właściwości przepływu nawiewu laminarnego oraz bezcieniowości – a te 
parametry są kluczowe z punktu widzenia funkcjonalności lampy operacyjno-zabiegowej a nie sam kształt czaszy. 
Odpowiedź  
Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 
 
Pytanie 324 
Dotyczy: Lampa sufitowa operacyjno-zabiegowa – 2 szt, pkt. 12 
Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej w której średnica pola roboczego dla czaszy 
satelitarnej regulowana jest w zakresie 200-250mm. Jest to zakres zaledwie 30mm mniejszy od obecnie 
wymaganego – co nie ma żadnego negatywnego wpływu na funkcjonalność urządzenia, a dzięki bardzo 
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precyzyjnej regulacji w 6 stopniach (co 10mm), Użytkownik jest w stanie bardzo precyzyjnie dostosować wielkość 
pola roboczego w zależności od potrzeb wykonywanego zabiegu oraz własnych preferencji operatora. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 
 

 
Pytanie 325 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie punktu 15 tabeli dla pozycji „Kolumna chirurgiczna 
z ramieniem pod monitor -27szt”. Zamawiający wymienia gniazda gazowe AGA: 2 x próżnia, 2 x sprężone 
powietrze, 1 x tlen. Prosimy o informację czy gniazda sprężonego powietrza mają być gniazdami typu AIR dla 
sprężonego powietrza 5 bar czy też typu AIR8 dla sprężonego powietrza 8 bar, ponadto prosimy o informację czy 
Zamawiający nie wymaga, aby kolumna chirurgiczna została wyposażona w gniazdo dwutlenku węgla CO2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 
 
Pytanie 326 
W związku z istotnym wpływem urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania na wszystkie branże 
w procesie budowlanym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie podziału odpowiedzialności 
dla poszczególnych pozycji zgodnie z poniższymi tabelami: 

 
a. Angiograf z funkcją śródoperacyjnej tomografii stożkowej CT 1szt 

Lp. Zakres robót 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzenia    x 

2 Wykonanie wykładziny prądoprzewodzącej   x   

3 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzenia 
  x 

4 Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg transportowych  x   

5 
Projekt osłony radiologicznej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami z WSSE 
  x 

6 
Wykonanie osłony radiologicznej zgodnie z projektem 

wykonawczym 
x   

7 Wykonanie ścian działowych  x   

8 Wykonanie sufitu  x   

9 
Wykonanie sufitowej konstrukcji wsporczej do 

zawieszenia aparatu 
  x 

10 
Zasilenie rozdzielni, oświetlenie pomieszczenia, gniazda 

elektryczne i teletechniczne  
x   

11 
Dostawa i montaż płyty stołu wraz z przygotowaniem 

podłoża 
 x 

12 Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznej   x 

13 

 Podłączenia (rozdzielni, urządzeń, i innych 

niewymienionych niezbędnych do prawidłowego działania 

urządzenia) oraz oprzewodowanie pomiędzy rozdzielnią, a 

urządzeniami 

  x 

14 Wykonanie pomiarów i protokołów z pomiarów   x 
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15 Zapewnienie odprowadzenia emisji ciepła od urządzeń  x   

16 
Zapewnienie warunków środowiskowych tj. temperatury i 

wilgotności powietrza 
x   

17 
Trasowanie, dostawa, wbudowanie podłogowych i 

sufitowych koryt kablowych 
  x 

18 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl wod-kan) w 

pomieszczeniu kolidujących z urządzeniem 
  x 

19 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami wraz z usunięciem zabezpieczeń z 

urządzenia po zakończeniu przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 
  

  

x 

20 Transport pionowy i poziomy urządzenia   x 

21 Pełna integracja aparatu z systemami RIS/HIS/PACS   x 

22 
Pełna integracja aparatu z systemem integracji Bloku 

Operacyjnego w raz z uczestnictwem w rozruchu   
x 

23 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

24 
Dostawa i montaż tymczasowego blatu/biurka/pulpitu do 

sterowni urządzenia  
x 

b. SYSTEM PLANOWANIA DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH – 1SZT 

Lp. Zakres robót 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzenia   x 

2 
Transport pionowy i poziomy urządzenia do miejsca 

instalacji 
  x 

3 Wykonanie wykładziny prądoprzewodzącej   x   

4 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzenia 
  x 

5 Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg transportowych x   

6 
Projekt osłony radiologicznej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami z WSSE 
  x 

7 
Wykonanie osłony radiologicznej zgodnie z projektem 

wykonawczym 
x   

8 Badania i sprawdzenia wykonanych podłączeń   x 

9 Zapewnienie odprowadzenia emisji ciepła od urządzeń  x   

10 
Zapewnienie warunków środowiskowych tj. temperatury i 

wilgotności powietrza  
x   

11 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

12 Pełna integracja aparatu z systemami RIS/HIS/PACS   x 

13 
Weryfikacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod 

kątem prawidłowej pracy urządzenia 
  x 

 
c. Kolumna anestezjologiczna z windą -15szt 
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Lp. Zakres prac 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzenia   x 

2 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl wod-kan, etc) 

w pomieszczeniach z kolumnami 
  x 

3 Wytyczenie lokalizacji i punktu montażu w obiekcie   x 

4 Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg transportowych  x   

5 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzeń 
  x 

6 Transport poziomy i pionowy do miejsca montażu   x 

7 Montaż płyt stropowych   x 

8 Wykonanie sufitu według projektu x   

9 Wykonanie maskownicy sufitowej    x 

10 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

gazów medycznych 
 x 

11 
Doprowadzenie instalacji gazów medycznych do punktu 

montażu na stropie 
 x  

12 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

wysokiego oraz niskiego prądu 
 x  

13 
Doprowadzenie instalacji wysokiego oraz niskiego prądu 

do punktu montażu na stropie 
 x  

14 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i zabrudzeniami do czasu zakończenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 

  x 

15 
Usunięcie zabezpieczeń z urządzenia po zakończeniu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
  x 

16 
Próby i testy instalacji po podłączeniu urządzeń wg normy 

PN-EN 7396-1 
  x 

17 
Przeprowadzenie przez ramiona i konsolę okablowania 

systemu integracji Bloku Operacyjnego 
  x 

18 Wykonanie dokumentacji powykonawczej   x 

 

d. Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor -27szt 

Lp. Zakres prac 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzenia   x 

2 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl wod-kan, etc) 

w pomieszczeniach z kolumnami 
  x 

3 Wytyczenie lokalizacji i punktu montażu w obiekcie   x 

4 Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg transportowych  x   

5 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzeń 
  x 

6 Transport poziomy i pionowy do miejsca montażu   x 

7 Montaż płyt stropowych   x 
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8 Wykonanie sufitu według projektu x   

9 Wykonanie maskownicy sufitowej    x 

10 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

gazów medycznych 
 x 

11 
Doprowadzenie instalacji gazów medycznych do punktu 

montażu na stropie 
 x  

12 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

wysokiego oraz niskiego prądu 
 x  

13 
Doprowadzenie instalacji wysokiego oraz niskiego prądu 

do punktu montażu na stropie 
 x  

14 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i zabrudzeniami do czasu zakończenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 

  x 

15 
Usunięcie zabezpieczeń z urządzenia po zakończeniu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
  x 

16 
Próby i testy instalacji po podłączeniu urządzeń wg normy 

PN-EN 7396-1 
  x 

17 
Przeprowadzenie przez ramiona i konsolę okablowania 

systemu integracji Bloku Operacyjnego 
  x 

18 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

 
e. Kolumna pojedyncza – 58 szt. 

Lp. Zakres prac 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzenia   x 

2 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl wod-kan, 

etc.) w pomieszczeniach z kolumnami 
  x 

3 Wytyczenie lokalizacji i punktu montażu w obiekcie   x 

4 Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg transportowych  x   

5 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzeń 
  x 

6 Transport poziomy i pionowy do miejsca montażu   x 

7 Montaż płyt stropowych   x 

8 Wykonanie sufitu według projektu x   

9 Wykonanie maskownicy sufitowej    x 

10 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

gazów medycznych 
 x 

11 
Doprowadzenie instalacji gazów medycznych do punktu 

montażu na stropie 
 x  

12 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

wysokiego oraz niskiego prądu 
 x  

13 
Doprowadzenie instalacji wysokiego oraz niskiego prądu 

do punktu montażu na stropie 
 x  

14 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i zabrudzeniami do czasu zakończenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 

  x 
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15 
Usunięcie zabezpieczeń z urządzenia po zakończeniu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
  x 

16 
Próby i testy instalacji po podłączeniu urządzeń wg normy 

PN-EN 7396-1 
  x 

17 
Przygotowanie otworów pod montaż instalacji 

przyzywowej wraz z przeprowadzeniem okablowania 
  x 

18 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

 

f. Lampa operacyjna – 25szt. 

Lp. Zakres prac 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzeń   x 

2 Transport pionowy i poziomy do miejsca montażu   x 

3 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl wod-kan, 

etc.) w pomieszczeniach z lampami  
  x 

4 Wytyczenie lokalizacji i punktu montażu w obiekcie   x 

5 Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg transportowych  x   

6 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzeń 
  x 

7 Montaż płyt stropowych   x 

8 Wykonanie sufitu według projektu x   

9 Wykonanie maskownicy sufitowej    x 

10 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

wysokiego oraz niskiego prądu 
 x 

11 
Doprowadzenie instalacji wysokiego oraz niskiego prądu 

do punktu montażu na stropie 
x  

12 
Przygotowanie otworów pod montaż panelu sterującego w 

ścianie 
x   

13 
Przeprowadzenie okablowania do panelu sterującego w 

ścianie 
  x 

14 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i zabrudzeniami do czasu zakończenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 

  x 

15 
Usunięcie zabezpieczeń z urządzenia po zakończeniu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
  x 

16 
Integracja kamery z systemem integracji Bloku 

Operacyjnego   
x 

17 
Integracja sterowania lampy z systemem integracji Bloku 

Operacyjnego w raz z uczestnictwem w rozruchu   
x 

18 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

19 
Przeprowadzenie okablowania systemu integracji Bloku 

Operacyjnego przez ramiona lampy 
  x 

 

g. Lampa sufitowa operacyjno-zabiegowa -2szt 

 

Lp. Zakres prac Zapewni 
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Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzeń   x 

2 Transport pionowy i poziomy do miejsca montażu   x 

3 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl, wod-kan, 

etc.) w pomieszczeniach z kolumnami 
  x 

4 Wytyczenie lokalizacji i punktu montażu w obiekcie   x 

5 Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg transportowych  x   

6 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzeń 
  x 

7 Montaż płyt stropowych   x 

8 Wykonanie sufitu według projektu x   

9 Wykonanie maskownicy sufitowej    x 

10 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

wysokiego oraz niskiego prądu 
 x 

11 
Doprowadzenie instalacji wysokiego oraz niskiego prądu 

do punktu montażu na stropie 
x  

12 
Przygotowanie otworów pod montaż panelu sterującego w 

ścianie 
x   

13 
Przeprowadzenie okablowania do panelu sterującego w 

ścianie 
  x 

14 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i zabrudzeniami do czasu zakończenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 

  x 

15 
Usunięcie zabezpieczeń z urządzenia po zakończeniu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
  x 

17 
Integracja sterowania lampy z systemem integracji Bloku 

Operacyjnego w raz z uczestnictwem w rozruchu   
x 

18 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

19 
Przeprowadzenie okablowania systemu integracji Bloku 

Operacyjnego przez ramiona lampy 
  x 

 

h. Lampa zabiegowa – 18szt 

 

Lp. Zakres prac 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzeń   x 

2 Transport pionowy i poziomy do miejsca montażu   x 

3 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl, wod-kan, 

etc.) w pomieszczeniach z kolumnami 
  x 

4 Wytyczenie lokalizacji i punktu montażu w obiekcie   x 

5 
Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg 

transportowych  
x   

6 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzeń 
  x 

7 Montaż płyt stropowych   x 
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8 Wykonanie sufitu według projektu x   

9 Wykonanie maskownicy sufitowej    x 

10 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

wysokiego oraz niskiego prądu 
 x 

11 
Doprowadzenie instalacji wysokiego oraz niskiego prądu 

do punktu montażu na stropie 
x   

12 
Przygotowanie otworów pod montaż panelu sterującego w 

ścianie 
x   

13 
Przeprowadzenie okablowania do panelu sterującego w 

ścianie 
  x 

14 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i zabrudzeniami do czasu zakończenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 

  x 

15 
Usunięcie zabezpieczeń z urządzenia po zakończeniu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
  x 

16 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

 

 

i. Most medyczny: Jednostanowiskowy – 21 szt.; Dwustanowiskowy – 2 szt.; Trzystanowiskowy 

– 10 szt. 

Lp. Zakres prac 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzenia   x 

2 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl, wod-kan, 

etc.) w pomieszczeniach z mostami 
  x 

3 Wytyczenie lokalizacji i punktu montażu w obiekcie   x 

4 
Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg 

transportowych  
x   

5 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzeń 
  x 

6 Transport poziomy i pionowy do miejsca montażu   x 

7 Montaż płyt stropowych   x 

8 Wykonanie sufitu według projektu x   

9 Wykonanie maskownicy sufitowej    x 

10 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

gazów medycznych 
x   

11 
Doprowadzenie instalacji gazów medycznych do punktu 

montażu na stropie 
  x 

12 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

wysokiego oraz niskiego prądu 
x   

13 
Doprowadzenie instalacji wysokiego oraz niskiego prądu 

do punktu montażu na stropie 
  x 

14 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i zabrudzeniami do czasu zakończenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 

  x 

15 
Usunięcie zabezpieczeń z urządzenia po zakończeniu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
  x 
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16 
Próby i testy instalacji po podłączeniu urządzeń wg normy 

PN-EN 7396-1 
  x 

17 
Przygotowanie otworów pod montaż instalacji 

przyzywowej wraz z przeprowadzeniem okablowania  
  x 

18 
Przeprowadzenie okablowania systemy integracji Bloku 

Operacyjnego 
  x 

19 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

 
j. RTG  stacjonarne PREMIUM – 1szt 

Lp. Zakres robót 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzenia: Aparat RTG   x 

2 Wykonanie wykładziny prądoprzewodzącej  x   

3 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzenia 
  x 

4 
Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg 

transportowych  
x   

5 
Projekt osłony radiologicznej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami z WSSE 
  x 

6 
Wykonanie osłony radiologicznej zgodnie z projektem 

wykonawczym 
x   

7 Wykonanie ścian działowych x   

8 Wykonanie sufitu według projektu x   

9 
Dostawa i montaż płyty stołu wraz z przygotowaniem 

podłoża 
 x 

10 
Trasowanie, dostawa, wbudowanie podłogowych i 

sufitowych koryt kablowych 
 x  

11 Dostawa i montaż podkonstrukcji zawieszenia sufitowego   x 

12 Zasilenie rozdzielni, gniazda elektryczne i teletechniczne  x   

13 Dostawa, montaż rozdzielni elektrycznej    x 

14 

Wykonanie lampek ostrzegawczych przed 

promieniowaniem, przycisków bezpieczeństwa wraz z 

okablowaniem  

  x 

15 
Badania i sprawdzenia wykonanych podłączeń, protokoły 

pomiarowe 
  x 

16 Zapewnienie odprowadzenia emisji ciepła od urządzeń x   

17 
Zapewnienie warunków środowiskowych tj. temperatury i 

wilgotności powietrza 
x   

18 
Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami 
  x 

19 
Usunięcie zabezpieczeń po zakończeniu przedsięwzięcia 

inwestycyjnego 
  x 

20 Transport pionowy i poziomy urządzenia   x 

21 Wykonanie testów specjalistycznych oraz akceptacyjnych    x 

22 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 
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23 Pełna integracja aparatu z systemami RIS/HIS/PACS   x 

24 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl, wod-kan) w 

pomieszczeniu kolidujących z urządzeniem 
  x 

25 
Dostawa i montaż tymczasowego blatu/biurka/pulpitu do 

sterowni urządzenia  
x 

 
k. Kolumna płuco serce - 1szt. 

 

Lp. Zakres prac 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzenia   x 

2 
Weryfikacja instalacji (wentylacja, co, ct, wl, wod-kan, 

etc.) w pomieszczeniu z kolumną 
  x 

3 Wytyczenie lokalizacji i punktu montażu w obiekcie   x 

4 
Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg 

transportowych  
x   

5 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzeń 
  x 

6 Transport poziomy i pionowy do miejsca montażu   x 

7 Montaż płyt stropowych   x 

8 Wykonanie sufitu x   

9 Wykonanie maskownicy sufitowej    x 

10 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

gazów medycznych 
 x 

11 
Doprowadzenie instalacji gazów medycznych do punktu 

montażu na stropie 
 x  

12 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

wysokiego oraz niskiego prądu 
 x 

13 
Doprowadzenie instalacji wysokiego oraz niskiego prądu 

do punktu montażu na stropie 
 x  

14 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i zabrudzeniami do czasu zakończenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 

  x 

15 
Usunięcie zabezpieczeń z urządzenia po zakończeniu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
  x 

16 
Próby i testy instalacji po podłączeniu urządzeń wg normy 

PN-EN 7396-1 
  x 

17 
Przeprowadzenie przez ramiona i konsolę okablowania 

systemu integracji Bloku Operacyjnego 
  x 

18 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

 
l. Myjnia do kaczek i basenów – 23 szt. 

Lp. Zakres prac 

Zapewni 

Generalny 

Wykonawca 

Dystrybutor 

Urządzenia 

1 Dostawa i montaż urządzeń   x 
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2 
Weryfikacja kolizji z instalacjami oraz innymi 

urządzeniami w obiekcie 
  x 

3 Wytyczenie lokalizacji i punktu montażu w obiekcie   x 

4 
Zapewnienie minimalnych wymiarów dróg 

transportowych  
x   

5 
Zabezpieczenia dróg transportowych na potrzeby 

transportu urządzeń 
  x 

6 Wniesienie urządzeń do miejsca instalacji   x 

7 Wykonanie maskownicy sufitowej    x 

8 
Doprowadzenie instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej do 

miejsca montażu urządzenia  
x   

9 
Dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego [jeżeli 

dotyczy] 
  x 

10 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

wodnej oraz kanalizacyjnej 
  x 

11 
Doprowadzenie instalacji elektrycznej do miejsca 

montażu urządzenia 
x   

12 
Dostawa i montaż wyłącznika bezpieczeństwa [jeżeli 

dotyczy] 
  x 

13 
Podłączenie instalacji wewnętrznej urządzeń do instalacji 

elektrycznej 
  x 

14 

Zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi 

uszkodzeniami i zabrudzeniami do czasu zakończenia 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 

  x 

15 
Usunięcie zabezpieczeń z urządzenia po zakończeniu 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
  x 

16 Wykonanie dokumentacji powykonawczej    x 

 
Odpowiedź: 
Obowiązki Generalnego Wykonawcy zostały szczegółowo określone w Umowie łączącej go z Zamawiającym. 
Załączony do niniejszego Postępowania wzór umowy, reguluje obowiązki Dostawcy w zakresie dostawy i montażu 
urządzeń medycznych. Wzajemne relacje pomiędzy Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą a Dostawcą, w 
zakresie nie opisanym w ww. umowach, zostały określone we wzorze Porozumienia trójstronnego. Zamawiający 
potwierdza, że po stronie Dostawcy urządzeń  jest jedynie montaż i uruchomienie urządzeń, natomiast po stronie 
Generalnego Wykonawcy konieczne jest zapewnienie wszelkich niezbędnych instalacji wewnętrznych 
(doprowadzenie wszelkich mediów - kanały technologiczne i peszle, zasilanie elektryczne, okablowanie 
strukturalne, gazy medyczne, itp.) - wraz z ich podłączeniem do zamontowanych urządzeń. Nadzór nad 
podłączeniem instalacji do urządzeń, pozostaje po stronie Dostawcy urządzeń. 
 

 
Pytanie 327 
Angiograf z funkcją śródoperacyjnej tomografii stożkowej CT 1 szt  
IX  Zawieszenie sufitowe monitorów głównego i podrzędnego  oraz osłony radiologiczne po obu stronach 
stołu 
Pyt 1 dot pkt 6 Czy Zamawiający dopuszcza zawieszenie sufitowe w którym silnik podnoszący ramie 
umiejscowiony jest w górnej części ramienia ? Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie  większego zakresu 
ruchomości ramienia w pionie  jak również nie powoduje obniżenia przestrzeni wolnej pod ramieniem co w 
przypadku Sali hybrydowej jest bardzo ważne ze względu na duże nagromadzenie sprzętu i konieczności 
manewrowania tym sprzętem w czasie zabiegów. 
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Odpowiedź:  
Nie. Konfiguracja zgodna z opublikowaną modyfikacją. 
 

 
Pytanie 328 
Dotyczy §1 ust. 9 i 10 Porozumienia stanowiącego załącznik nr 7 do Wzoru Umowy: 
 
Wnosimy o zmianę §1 ust. 9 i 10 Porozumienia na zapisy o następującym brzmieniu: 
 
„9. Wykonawca poniesie na rzecz Generalnego Wykonawcy koszty ochrony terenu 
Inwestycji, koszty miejsc parkingowych w zakresie niezbędnym do wykonania dostaw  oraz koszty mediów 
zużywanych w związku z wykonaniem Umowy dostawy w wysokości 3.500 zł netto za każdy dzień wykonywania 
usług na terenie budowy. Na żądanie Wykonawcy i na jego koszt, Generalny Wykonawca zainstaluje liczniki 
określonych mediów i w takim wypadku koszty mediów będą rozliczane według wskazań tych liczników i stawek 
dostawców mediów.  
 

10. Generalny Wykonawca, na podstawie odrębnego porozumienia może wynająć Wykonawcy dodatkowe 
miejscae parkingowe (inne niż miejsca wskazane w ust. 9 powyżej) oraz kontener socjalno-biurowy na terenie 
budowy Inwestycji.” 
 
Powyższa zmiana pozwoli uwzględnić koszty parkowania pojazdów dostawczych na terenie budowy w cenie 
ryczałtowej opłaty określonej w ust. 9, co jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. Brak ustalonych 
na etapie przetargu opłat za miejsca parkingowe w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw (m.in. TIRy i inne 
auta dostawcze) powoduje brak możliwości dokonania precyzyjnej wyceny oferty. Ryzyko niewspółmiernego 
obciążenia Wykonawcy przez Generalnego Wykonawcę (mającego uprawnienie do arbitralnego ustalenia cen) z 
tytułu parkowania w zakresie niezbędnym do realizacji umowy musi zostać wykluczone na obecnym etapie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę porozumienia. 
 
Pytanie 329 
Dotyczy §1 ust. 14 Porozumienia stanowiącego załącznik nr 7 do Wzoru Umowy: 
 
Wnosimy o następującą zmianę w §1 ust. 13 Porozumienia. 
 
„Przy realizacji przez Wykonawcę prac wymagających ingerencji w konstrukcję budynku, instalacje lub 
infrastrukturę techniczną budynku, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić skonsultować przed przystąpieniem do 
prac zakres tych ingerencji z projektantem budynku oraz kierownikiem budowy, a w toku ich wykonywania zapewnić 
właściwy, bieżący nadzór nad prowadzonymi pracami (kierownicy robót z odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi), bądź zlecić nadzór nad tymi robotami Generalnemu Wykonawcy. 
 

Ww. zapis powoduje, że bez zgody Generalnego Wykonawcy sam Wykonawca dostaw nie jest w stanie 
realnie wykonać prac. Stad wnioskujemy o zmianę bezwzględnego uzyskania zgody na obowiązek konsultacji. 
Istniejący zapis powodowałby, że Generalny Wykonawca byłby podmiotem uprzywilejowanym względem innych 
potencjalnych wykonawców, zważywszy na fakt, że jest on sam zainteresowany wzięciem udziału w niniejszym 
postępowaniu na dostawy. Taki stan jest niedopuszczalny z punktu widzenia równej konkurencji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę porozumienia. 
 
Pytanie 330 
Dotyczy §2 ust. 1 i 2  Porozumienia stanowiącego załącznik nr 7 do Wzoru Umowy: 
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Wnosimy o następującą zmianę w §2 ust. 1 i 2 Porozumienia. 
 
„1. Wykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Porozumienia 
lub rozwiązanie Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 
określonego w Umowie dostawy, którą Wykonawca zawarł z Zamawiającym. 
2. Generalny Wykonawca zapłaci Wykonawcy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Porozumienia lub 
rozwiązanie Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy - w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie dostawy, którą Wykonawca zawarł z Zamawiającym.” 
 
Powyższa zmiana wynika z faktu, że to Zamawiający jest „spójnikiem” łączącym oba podmioty tj. Wykonawcę i 
Generalnego Wykonawcę, zaś pomiędzy podmiotami wskazanymi w pierwotnym zapisie tj. pomiędzy Wykonawcą 
a Generalnym Wykonawcą, nie istnieje żaden stosunek zobowiązaniowy wynikający z zamówienia. W interesie 
obu tych stron jest dotrzymanie porozumienia, ale to zamawiający występuje w tym układzie w roli niejako 
„gwaranta” jego dotrzymania, dlatego to na jego rzecz winny być wypłacane ewentualne kary z tytułu 
niedotrzymania postanowień porozumienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść §2 ust. 1 i ust. 2 Porozumienia w następujący sposób: 
 
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Porozumienia lub rozwiązanie 
Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w 
Umowie dostawy, którą Wykonawca zawarł z Zamawiającym. 
2. Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Porozumienia lub rozwiązanie 
Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 
określonego w Umowie dostawy, którą Wykonawca zawarł z Zamawiającym.” 

 

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je 
jako ważne i wiążące.                                                                                                                                                           
                                                                                     
                                                                                             Z poważaniem, 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Opracowała: Barbara Głowacka  

nr telefonu: 61 854 60 18 

e-mail: dzp@ump.edu.pl 
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