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L. dz.: DZP- 298 /22                                                                                 Poznań,  dnia 26.05.2022 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 358 
dotyczy załącznika nr 2 oraz Załącznika nr 3 do SWZ 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 357 z dnia 19 maja 2022 r., w celu uniknięcia wątpliwości wynikających z 
dwuznacznego nazewnictwa prosimy o modyfikację nazw kolumn określanych dotąd jako „pojedyncze” poprzez 
zmodyfikowanie Tytułu tabeli w zał. nr 3 z brzmienia: 

 
Kolumna pojedyncza –  55 szt.,                                                                                                                                                                                                
w tym: 7 kolumna pojedyncza jednostanowiskowa, 24 kolumna pojedyncza dwustanowiskowa 

 
na brzmienie:  

 
Kolumna jednostanowiskowa i dwustanowiskowa –  (łącznie 31 szt.),                                                                                                                                                                                                
w tym: 7 kolumn jednostanowiskowych, 24 kolumny dwustanowiskowe (tj. składające się z dwóch 
głowic o parametrach identycznych jak głowice kolumn jednostanowiskowych z zastrzeżeniem różnic 
wynikających z typów, ale powieszonych na jednym wspólnym zawiesiu) 

 
Jednocześnie prosimy o analogiczną jak powyżej zmianę nazewnictwa w załączniku nr 3. 

 
Dotychczasowe brzmienie mogło prowadzić do różnej interpretacji i co za tym idzie wyceny różnych ilości kolumn 
w rożnych ofertach. Pierwotnie wskazana ilość kolumn „pojedynczych” określona na 55 szt. stała w sprzeczności 
z ilością wskazaną w załączniku nr 3 do SWZ (24+7=31). Z ww. odpowiedzi wynika, że zamówienie obejmuje 7 
szt. kolumn z jedną głowicą i 24 szt. kolumn z dwoma głowicami. Tym samym  liczba 55 szt. odnosiła się do głowic, 
a nie do kolumn. Kolumna „pojedyncza” zaś nie dotyczy kolumn z dwoma głowicami, które de facto pojedyncze nie 
są. 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.  
 
 
Pytanie 359 
dotyczy załącznika nr 2 – formularz ofertowy 
W związku z wprowadzeniem w kolumnach chirurgicznych, kolumnach pojedynczych jednostanowiskowych i 
kolumnach pojedynczych dwustanowiskowych różnych typów z uwagi na różną cenę urządzeń prosimy o 
wydzielenie ich w ramach tabeli cenowej w formularzu ofertowym. Każdy z typów występuje bowiem w innej 
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konfiguracji a co za tym idzie ma inną cenę i powinien być w ofercie wyceniony odrębnie. 
Proponujemy następujące brzmienie – w miejsce wierszy : 

 

Kolumna chirurgiczna z 
ramieniem pod monitor  

23 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

Kolumna pojedyncza 
jednostanowiskowa  

7 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

Kolumna pojedyncza 
dwustanowiskowa  

24 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

 
wstawienie wierszy uwzględniających podział na typy kolumn: 

 

Kolumna chirurgiczna z 
ramieniem pod monitor – typ 1 

15 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

Kolumna chirurgiczna z 
ramieniem pod monitor – typ 2 

6 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

Kolumna chirurgiczna z 
ramieniem pod monitor – typ 3 

2 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

Kolumna jednostanowiskowa – 
Typ 1  

2 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

Kolumna jednostanowiskowa – 
Typ 2 

5 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

Kolumna dwustanowiskowa – Typ 
1 

5 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

Kolumna dwustanowiskowa  - Typ 
2 

19 
______,___ 

EUR 
______,___ 

EUR 
…........%  ______,___ EUR 

Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje powyższą zmianę i jednocześnie dokonuje zmiany formularza ofertowego w następujący 
sposób: 
 

Kolumna chirurgiczna z ramieniem 
pod monitor – typ 1 

13 ______,___ EUR ______,___ EUR …........%  ______,___ EUR 

Kolumna chirurgiczna z ramieniem 
pod monitor – typ 2 

6 ______,___ EUR ______,___ EUR …........%  ______,___ EUR 

Kolumna chirurgiczna z ramieniem 
pod monitor – typ 3 

2 ______,___ EUR ______,___ EUR …........%  ______,___ EUR 

Kolumna jednostanowiskowa – Typ 1  2 ______,___ EUR ______,___ EUR …........%  ______,___ EUR 

Kolumna jednostanowiskowa – Typ 2 5 ______,___ EUR ______,___ EUR …........%  ______,___ EUR 

Kolumna dwustanowiskowa – Typ 1 5 ______,___ EUR ______,___ EUR …........%  ______,___ EUR 

Kolumna dwustanowiskowa  - Typ 2 19 ______,___ EUR ______,___ EUR …........%  ______,___ EUR 

 
Równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany liczby kolumn chirurgicznych z ramieniem pod monitor Typu 1 z 
dotychczasowych 15 szt. na 13 szt. Kolumny chirurgiczne z ramieniem pod monitor Typu 1 zostały usunięte z 
następujących pomieszczeń nr: M1.02.040 i M1.02.047. Powyższa zmiana powoduje również aktualizację 
załącznika nr 3 do SWZ w punkcie Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor zmiana z 23 szt. na 21 szt. 
Z pomieszczeń nr: M1.02.040 i M1.02.047 Zamawiający usuwa również kolumnę anestezjologiczną z windą oraz 
lampę operacyjną.  Zmiana ta powoduje aktualizację załącznika nr 3 do SWZ w punkcie: Lampa operacyjna – 
zmiana z 19 szt. na 17 szt., Kolumna anestezjologiczna z windą zmiana z 19 szt. na 17 szt.  
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Pytanie 360 
dotyczy zmiany opisu przedmiotu zamówienia z dnia 23.05.2022 r. – lampa operacyjna 
Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki i modyfikacji zapisu wprowadzającego zmianę tak, aby obejmowała 
również pkt. 62, tj.: 
 
Zamawiający usuwa punkty od 53 do 61 62 oraz dodaje pkt 63 o następującym brzmieniu: 
Możliwość samodzielnego przełożenia okablowania niezbędnego do monitora 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokonuje zmiany zał. nr 3 w zakresie: lampa operacyjna. 
 
  
Pytanie 361 
dotyczy §1 ust. 6 Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz punktu 6 ppkt. 6.1 SWZ 
W związku z modyfikacją z dnia 20.05.2022 r. pkt. VI.3 wnosimy o zmianę zapisu §1 ust. 6 Wzoru Umowy na zapis 
o następującym brzmieniu:  
 
„6. Z zastrzeżeniem §1 ust. 20 Umowy, tTermin dostawy, montażu i uruchomienia w odniesieniu do danego 
rodzaju Urządzeń wchodzących w skład przedmiotu Umowy wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 
z obsługi Urządzeń, ustala się na 6 miesięcy od złożenia przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy, ale nie 
później niż do dnia 30.11.2023 r. Zamawiający ma prawo złożyć zamówienia częściowe odrębnie dla danego 
rodzaju Urządzeń. W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego zamówienia na część przedmiotu Umowy (dla 
zakresu podstawowego) do dnia 31 maja 2023 r., Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć tę część nie 
później niż do dnia 30.11.2023 r.” 
 
Pierwotny zapis w aktualnej wersji stoi w sprzeczności z nowo wprowadzonym zapisem §1 ust. 20, który jako 
najdalej idący termin realizacji Umowy określa datę 30.05.2024 r. (6 miesięcy po maksymalnej dacie przekazania 
oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji czyli po 30.11.2023 r.). Tym samym w związku z treścią wprowadzonych 
w §1 ustępów 19 i 20, treść §1 ust. 6 również musi zostać odpowiednio zmodyfikowana. Inaczej powstaje 
sprzeczność w umowie i pojawia się wątpliwość jaki jest rzeczywisty ostateczny termin realizacji całej Umowy. 
 
Mając na uwadze powyższe również zmiana treści punktu 6 ppkt. 6.1 SWZ, wydaje się niezbędna – także nie 
uwzględnia ona bowiem terminu realizacji wynikającego z prawa opcji, który zgodnie z obecnym stanem 
wprowadzonym ostatnimi modyfikacjami określony jest datą 30.05.2024 r. 
Tym samym konieczne jest uwzględnienie podziału na zakres podstawowy oraz zakres objęty prawem opcji 
również w tym punkcie SWZ i wpisanie jako ostatecznego terminu realizacji zamówienia najdalej idącego z 
istniejących terminów. 
W tym wypadku jest on dłuższy niż czas trwania umowy z Generalnym Wykonawcą. 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokonuje zmiany zał. nr 1 do SWZ stanowiący wzór umowy. 
  
 
Pytanie 362 
dotyczy punktu 19.1 ppkt. 9 h SWZ oraz punktu 30 opisu myjni do kaczek i basenów w załączniku nr 3 do 
SWZ. 
Wnosimy o usunięcie punktu 19.1 ppkt. 9 h SWZ o treści:  
h) dla myjni do kaczek i basenów: dokument niezależnej instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni 
wobec sporów Clostridium difficile (punkt 30 opisu myjni do kaczek i basenów w zał. nr 3 do SWZ)  
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oraz punktu 30 opisu myjni do kaczek i basenów w załączniku nr 3 do SWZ o następującym brzmieniu:  

 
 
 
 
Z uwagi na fakt konieczności posiadania ww. dokumentów problemem może okazać się uzyskanie ich dla 
najnowszych modeli myjni, które mogłyby zostać zaoferowane w postępowaniu. Z oczywistych przyczyn nowsze 
modele myjni muszą mieć przeprowadzone nowe badania, jednak ze względu na trwającą w ostatnich latach 
pandemię procesy prowadzenia takich badań zostały istotnie opóźnione. Obecnie istnieje więc duże ryzyko, że nie 
zakończą się one przed terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu. Tym samym przy pozostawieniu ww. 
wymogu posiadania i przedłożenia dokumentów poświadczających przeprowadzenie ww. badań może dojść do 
niezamierzonego ograniczenia konkurencji, na skutek którego jedynie starsze typy urządzeń, które zdążyły przejść 
badania przed pandemią będą mogły zostać zaoferowane w postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokonuje zmiany SWZ poprzez usunięcie punktu  19.1 ppkt. 9 h 
oraz zmianę punktu 30 w zał. nr 3 w zakresie myjni do kaczek i basenów w następujący sposób: Program mycia i 
dezynfekcji eliminujący Clostridium difficile. 
  
 
Pytanie 363 
dotyczy zmiany umowy w §1 ust. 7 z dnia 23.05.2022 r.  
Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki i przywrócenie drugiego akapitu tego ustępu, o następującej treści: 
„Terminy realizacji przedmiotu Umowy będą wydłużone w przypadku opóźnień, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, spowodowanych opóźnieniami w przekazaniu należycie (tj. zgodnie z Wytycznymi Miejsc 
Montażu) przygotowanych Miejsc Montażu, w ramach pomieszczeń w których montowane mają być Urządzenia.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje i przywraca zapis §1 ust. 7 o następującej treści: 
 
„Terminy realizacji przedmiotu Umowy będą wydłużone w przypadku opóźnień, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, spowodowanych opóźnieniami w przekazaniu należycie (tj. zgodnie z Wytycznymi Miejsc 
Montażu) przygotowanych Miejsc Montażu, w ramach pomieszczeń w których montowane mają być Urządzenia.” 
 
  
Pytanie 364 
dotyczy załącznik nr 3, RTG Stacjonarne Premium, p. 6 – „Aparat do wykonywania zdjęć kostnych oraz 
fluoroskopii” 
Opis aparatu RTG znajdujący się w tabeli wymagań granicznych i ocenianych jednoznacznie wskazuje, że jest to 
aparat wyłącznie do wykonywania tylko zdjęć kostno-płucnych bez funkcjonalności fluoroskopii.  Badania 
fluoroskopowe, inaczej dynamiczne, czyli nagrywanie scen wykonywane są na innego rodzaju aparacie, 
charakteryzującym się innymi parametrami technicznymi i wyposażeniem. Nigdzie w opisie nie są wspomniane 
parametry fluoroskopowe. Zamieszczony opis jest zrozumiały, ponieważ aparat będzie znajdował się na oddziale 
SOR, który będzie wyposażony w oddzielne aparaty przeznaczone do badań fluoroskopowych, a opisany w tabeli 
aparat będzie spełniał funkcję wyłącznie aparatu kostno-płucnego. 
W związku z powyższym prosimy o modyfikację p. 6  przez usunięcie zapisu „oraz fluoroskopii” i pozostawienie 
„Aparat do wykonywania zdjęć kostnych”. 

30 Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną 
skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Załączyć 
dokument niezależnej instytucji potwierdzający 
skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium 
difficile. 

TAK 
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Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokonuje zmiany zał. nr 3 w zakresie RTG  stacjonarne 
PREMIUM w punkcie 6 w następujący sposób: Aparat do wykonywania zdjęć kostnych. 
  
 

 

 
 
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1  i 6 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany terminów -  składania i otwarcia ofert  oraz terminu związania 
ofertą w następujący sposób: 

1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 03.06.2022 r. godz.: 10:00, 

2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  03.06.2022 r. godz.: 11:00. 

3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 31.08.2022 r. 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je 
jako ważne i wiążące.                                                                                                                                                           
                                                   
 
                                                                                             Z poważaniem, 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Zaktualizowany wzór formularza oferty.  
2. Zaktualizowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
3. Zaktualizowany projekt umowy 
4. Zaktualizowany projekt miejsc montażu 

 
 
 
 
 
 
Opracowała: Barbara Głowacka  
nr telefonu: 61 854 60 18 

e-mail: dzp@ump.edu.pl 
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