BZP/38/382-27/15

Jastrzębie-Zdrój, 28.07.2015r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę i montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla
nowego urządzenia BZP/38/382-27/15
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 28.07.2015r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1
Z uwagi na znaczny zakres prac adaptacyjnych i budowlanych koniecznych do realizacji zadania, czas
realizacji określony dla II etapu całego zadania określony przez Zamawiającego jest praktycznie
niemożliwy do spełnienia. Należy mieć na uwadze, iż w terminie wskazanym przez Zamawiającego
znajduje się okres świąteczny co dodatkowo skraca czas dostępny dla Wykonawcy. Zwracamy się
zatem z prośbą o wydłużenie czasu realizacji II części zadania do min. 16 tygodni.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 2
Realizacja zadania wyznaczonego przez Zamawiającego wymaga uzyskania pozwoleń
administracyjnych jak np. odbiorów Sanepidu. Ponieważ Oferent nie ma wpływu na termin
uzyskania stosownych pozwoleń administracyjnych (które są narzucone urzędowo) zwracamy się
z prośbą o zgodę Zamawiającego na możliwość wydłużenia czasu realizacji zadania dokładnie o czas
jaki jest niezbędny na uzyskanie stosownych odbiorów Sanepidu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wszelka dokumentacja serwisowa została dostarczona w wersji
elektronicznej (np. na płycie CD)?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
Dodaje nowy pkt. nr 256a w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do
SIWZ), który otrzymuje poniższe brzmienie:

256a

Wszelka dokumentacja serwisowa dostarczana w
wersji papierowej

Tak

nie podlega ocenie w zakresie
kryterium oceny ofert:
PARAMETRY TECHNICZNE
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Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza aby w ramach realizacji zadania możliwe było wykonanie tylko szkoleń
BHP (bezpiecznej obsługi rezonansu), które nie wymagają uzyskania odbioru pracowni MR przez
Sanepid?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 5
W ramach realizacji zadania, Oferent zobowiązany jest to wykonania instalacji wentylacyjnej dla
pracowni rezonansu magnetycznego. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający
oczekuje standaryzacji urządzeń wentylacji, czy pozostawia Oferentowi wolną rękę w doborze
jednostek oraz dostawcy tych urządzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 6
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający dopuści instalację zewnętrznych
jednostek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz agregatu wody lodowej na gruncie, bezpośrednio
obok budynku pracowni MR.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania klimatyzatorów typu SPLIT w pomieszczeniu sterowni
rezonansu, pomieszczeniu technicznym, pomieszczeniu rejestracji oraz pomieszczeniu opisowym?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Rozdziale II Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia,
Wyszczególnienie pomieszczeń objętych inwestycją w pkt 6) „Pokój opisowy” w Programie
funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) zmienia zapis z:
6) Pokój opisowy
Wymienić wykładzinę podłogową, malowanie pomieszczenia.
Wykonać instalację okablowania sieciowego wraz z zasilaniem i podłączyć do patchpanelu w szafie
serwerowej i switcha w istniejącej serwerowni obok Rezonasu Magnetycznego. Zabudować 3 gniazda
RJ45 elektryczne „Data” z zasilaniem z przyłącza sieci strukturalnej z serwerowni.. Na jedno gniazdo
RJ45 powinny być dwa gniazda elektryczne.
Okablowanie wykonać w kategorii VIA wraz z zasilaniem.
Wyposażenie meblowe:
a) blat dwustanowiskowy na stelażu metalowym 220x70xh75
b) szafka z półkami
c) fotel obrotowy – 2 szt.
który otrzymuje nowe brzmienie:

6) Pokój opisowy
Wymienić wykładzinę podłogową, ściany gładź gipsowa, malowanie pomieszczenia. Zabudować nowe
drzwi typu Porta, laminat 0,7. Posadzka wykładzina Tarkett,
W pomieszczeniu zabudować klimatyzator typu SPLIT. Jednostka zewnętrzna na dachu budynku.
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Wykonać instalację okablowania sieciowego wraz z zasilaniem i podłączyć do patchpanelu w szafie
serwerowej i switcha w istniejącej serwerowni obok Rezonasu Magnetycznego. Zabudować 3 gniazda
RJ45 elektryczne „Data” z zasilaniem z przyłącza sieci strukturalnej z serwerowni.. Na jedno gniazdo
RJ45 powinny być dwa gniazda elektryczne.
Okablowanie wykonać w kategorii VIA wraz z zasilaniem.
Wyposażenie meblowe:
a) blat dwustanowiskowy na stelażu metalowym 220x70xh75
b) szafka z półkami
c) fotel obrotowy – 2 szt.
Ponadto Zamawiający informuje, iż pozostałe warunki zgodnie z zapisami SIWZ, a mianowicie
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania klimatyzatora typu SPLIT w pomieszczeniu sterowni
(przygotowania pacjenta), oraz w rejestracji, natomiast wymagane jest zainstalowanie klimatyzatora
typu SPLIT w pomieszczeniu technicznym 2.
Pytanie nr 8
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację zewnętrznych jednostek
klimatyzacyjnych na elewacji budynku szpitalnego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje mocą elektryczną ok. 160kW na potrzeby
zasilenia nowego rezonansu magnetycznego oraz instalacji wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, iż dysponuje mocą elektryczną ok. 160kW na potrzeby zasilenia nowego
rezonansu magnetycznego oraz instalacji wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji.
Pytanie nr 10
W ramach specyfikacji SIWZ Zamawiający wskazuje konieczność instalacji urządzenia UPS do
podtrzymania kluczowych elementów systemu MR. Czy Zamawiający potwierdza, iż ma na myśli
jednostkę UPS która pozwoli przerwać badanie i bezpiecznie wyłączyć system MR (bez możliwości
kontynuacji badań do czasu powrotu docelowego zasilania)?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający zapewni dostęp do istniejącej instalacji ciepłowniczej aby możliwe było
zapewnienie odpowiednich parametrów pracy centrali wentylacyjnej? Przewidywany max. pobór
ciepła to ok. 35kW.
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający informuje, iż zapewni dostęp do istniejącej instalacji ciepłowniczej.
Pytanie nr 12
W przypadku gdy Zamawiający nie zapewni dostępu do ciepła technologicznego, prosimy
o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację nagrzewnic elektrycznych czy będzie
wymagać rozbudowy węzła cieplnego?
Odpowiedź:
Nie dotyczy, patrz odpowiedź do pytania nr 11
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Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby rura awaryjnego wyrzutu helu została wykonana na elewacji
istniejącego budynku szpitalnego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 14
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazów medycznych w innych
pomieszczeniach pracowni rezonansu magnetycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 15
Wykonanie nowej instalacji gazów medycznych wymaga dołączenia się do istniejącej instalacji sieci
szpitalnej. Po wykonaniu instalacji, konieczne jest wykonanie stosownych prób ciśnieniowych oraz
uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby próby ciśnieniowe oraz
wymagane certyfikaty dotyczyły tylko części instalacji gazów medycznych wykonanych przez
Oferenta czy Zamawiający wymaga stosownych prób i certyfikatów dla całej instalacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę, aby próby ciśnieniowe oraz wymagane certyfikaty
dotyczyły tylko części instalacji gazów medycznych wykonanych przez Oferenta
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuszcza aby ściany w pomieszczeniu badań MR były wykończone płytami MDF
(płyty melaminowane, dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach diagnostycznych)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wyraża zgody na powyższe, należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ
Pytanie nr 17
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy Zamawiający wymaga wykonania okna
podglądowego z pom. sterowni do pomieszczenia badań o konkretnych wymiarach czy wielkość
okna pozostaje w gestii Oferenta?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wszelkie informacje na temat rozmiarów podane są
w załączniku nr 2b – rys. 3 – pomieszczenia rezonansu, koncepcja
Pytanie nr 18
Niektóre modele rezonansów magnetycznych oferowanych na rynku polskim, wymagają instalacji
elementów systemowych bezpośrednio przy klatce faradaya (na zewnątrz klatki faradaya). Elementy
te nie mogą się znajdować na innej kondygnacji niż rezonans magnetyczny. Konieczne jest zatem
wydzielenie małego pomieszczenia przylegającego bezpośrednio do pomieszczenia badań MR.
Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza inny układ pomieszczeń w ramach
nowej pracowni MR w porównaniu do koncepcji zaproponowanej przez Zamawiającego w
dokumentacji SIWZ z możliwością wydzielenia niedużego pomieszczenia przylegającego
bezpośrednio do pomieszczenia badań MR?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wydzielenia powierzchni (pomieszczenia) do 3 m2
pod warunkiem, że powierzchnia ta nie będzie wychodziła poza obrys Sali badań i nie naruszy
funkcjonalności pracowni.
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Pytanie nr 19
Czy Zamawiający będzie wymagał gwarancji serwisu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z przeglądami
i materiałami eksploatacyjnymi?
Odpowiedź:
Tak wraz z przeglądami i materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów, pozostałe
zapisy SIWZ Zamawiający podtrzymuje.
Pytanie nr 20
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dysponuje wolnym polem w rozdzielni z której
będzie zasilany rezonans magnetyczny?
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 21
Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający w ramach wykonania nowej linii zasilającej
wymaga modernizacji rozdzielni? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu modernizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający posiada trasy kablowe, które można wykorzystać do ułożenia linii zasilającej
Rezonans Magnetyczny, czy też wymaga budowy nowych tras kablowych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy wykonać nowe trasy kablowe. Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ
Pytanie nr 23
Prosimy Zamawiającego o podanie przybliżonej odległości od przyszłej pracowni MR do punktu
dystrybucyjnego sieci logicznej, który należy wykorzystać do potrzeb infrastruktury urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przybliżona odległość od przyszłej pracowni MR do punktu
dystrybucyjnego sieci logicznej wynosi ok. 10 m
Pytanie nr 24
Zwracamy się z prośbą o podanie ilości wolnych modułów w patchpanel’u oraz switch’u.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż posiada następujące wolne moduły: patchpanel’u 7 modułów, w switch’u
16 modułów.
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń aktywnych sieci logicznej, jeśli wymaga prosimy o
podanie specyfikacji i ilości tych urządzeń.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego
Pytanie nr 26
Czy w remontowanych pomieszczeniach Zamawiający posiada instalację SAP (System Alarmu
Pożarowego)?
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada w/w instalacji
Pytanie nr 27
Czy i w jakim zakresie Zamawiający przewiduje rozbudowę/budowę instalacji SAP?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy wykonać nową instalację ppoż. dla pomieszczeń rezonansu
i wentylatorowni łącznie z czujkami ppoż. Instalację poprzez centralkę przyłączyć do istniejącej
centrali ppoż. typ Polon 4900, system Polon 4000 znajdującej się w piwnicy w Dyspozytorni – zgodnie
z zapisami SIWZ
Pytanie nr 28
Jeśli Zamawiający planuje rozbudowę instalacji SAP, prosimy o podanie typu centrali SAP oraz o
udostępnienie informacji czy Zamawiający posiada wolne adresy w centrali SAP?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż typ centrali SAP to Polon 4900. Ponadto Zamawiający informuje,
że posiada wolne adresy w centrali SAP.
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia UPS do podtrzymania komputerów. Jeśli tak
prosimy o podanie wymagań co do tego urządzenia?
Odpowiedź:
NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 30
Czy Zamawiający wymaga zainstalowania intercomu tylko w pomieszczeniu badań MR czy również
w innych pomieszczeniach? Jeśli tak prosimy o udzielenie informacji pomiędzy którymi
pomieszczeniami oraz wymaganego trybu pracy intercomu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zainstalowanie intercomu należy wykonać w pomieszczeniu badań
i sterowni, zgodnie z zapisami SIWZ
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający wymaga zainstalowanie Systemu Kontroli Dostępu? Jeśli tak prosimy o podanie
ilości par drzwi, które system ma obsługiwać.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy w/w system tylko do wejścia Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
jedna para drzwi zgodnie z zapisami SIWZ
Pytanie nr 32
Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki rezonansu
i zapewnienia jak najszybszego czasu reakcji serwisu? Wymagane parametry łącza internetowego:
w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej na routerze Oferenta - stały adres IP, prędkość łącza
minimum 2 Mbit/s. W przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej na routerze Zamawiającego –
uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec.”
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 253 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
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253

Zdalna diagnostyka serwisowa urządzenia przez modem lub router
ISDN lub połączenie sieciowe.

Tak

który otrzymuje nowe brzmienie:

253

Zdalna diagnostyka serwisowa urządzenia przez modem lub router
ISDN lub połączenie sieciowe.
UWAGA - Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe 24 godziny na
dobę do zdalnego sterowania, posiada router do połączenia Spiec Site to Site oraz
posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera dostarczonego przez
Wykonawcę.

Tak

Pytanie nr 33
Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe 24 godziny na dobę w celu umożliwienia zdalnej
diagnostyki?
Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź do pytania nr 32
Pytanie nr 34
Czy Zamawiający potwierdza iż wymagany okres gwarancji dotyczy całego zakresu zadania (systemu
MR, wszystkich dodatkowych akcesoriów oraz prac adaptacyjnych)?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 35
Czy Zamawiający będzie wymagał gwarancji serwisu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z przeglądami
i materiałami eksploatacyjnymi?
Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź do pytania nr 19
Pytanie nr 36
W dokumentacji SIZW Zamawiający wymaga instalacji dwóch agregatów wody lodowej na potrzeby
podtrzymania chłodzenia cewki rezonansu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż niektóre modele
rezonansów magnetycznych wykorzystują instalację wody lodowej do chłodzenie nie tylko cewki
rezonansu ale również m.in. szaf modułów sterujących znajdujących się w pomieszczeniu
technicznym. Zwracamy się zatem z prośbą o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje
dodatkowego agregatu wody lodowej do podtrzymania chłodzenia wyłącznie cewki rezonansu (bez
możliwości kontynuowania badań), czy też agregatu umożliwiającego chłodzenie całego systemu MR
(z możliwością kontynuacji badań)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż oczekuje dodatkowego agregatu wody lodowej systemu MR
(z możliwością kontynuacji badań)
Pytanie nr 37
§ 13 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy - Zastrzeżenie kary umownej powinno odnosić się tylko do
określonych, zindywidualizowanych postaci nienależytego wykonania umowy. Naszym zdaniem
zawarcie w umowie ogólnej klauzuli "nienależytego wykonania umowy" definiuje zbyt szeroko zbiór
przypadków, który umożliwiałby naliczenie wysokiej, 15%-owej, kary umownej, w rezultacie
prowadząc do naruszenia równowagi stron. W interesie obu stron leży prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy, a zastrzeżenie kar umownych ma na celu słuszne zdyscyplinowanie
Wykonawcy, a nie wzbogacenie Zamawiającego. Pozostałe zapisy w sposób wystarczający chronią

7

interes Zamawiającego. W związku z tym prosimy o usunięcie §13 ust. 1 pkt 4 lub ewentualnie o jego
modyfikację i nałożenie na Zamawiającego obowiązku wezwania Wykonawcy do usunięcia
naruszenia, przed naliczeniem kary umownej.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 38
Zamawiający w punkcie 8 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego”
ZAŁĄCZNIKA NR 1 wymaga, aby zaoferowany system MR posiadał system redukcji hałasu
zrealizowany poprzez rozwiązania sprzętowe oraz softwareowe. Systemy redukcji hałasu są znane od
wielu lat i powszechnie stosowane przez wszystkich producentów aparatów MR (patrz: ART–
Acoustic Reduction Technology, Quiet Mode, Whisper Mode, (Auto) Softone, Pianissimo (Plus)). Są to
systemy oparte o sekwencje ze zoptymalizowaną pracą cewek gradientowych i/lub wykorzystujące
zmianę parametrów sekwencji i są one są już na tyle powszechne, że właściwie są stosowane jako
standardowe. Rozwiązanie wykraczające poza taki system redukcji hałasu umożliwia praktycznie
bezgłośne obrazowanie. Głośność takiego obrazowania niewiele różni się od poziomu tła. Naszym
zdaniem właśnie takie rozwiązanie warto byłoby premiować przyznawaniem dodatkowych punktów,
gdyż stanowi znaczący skok technologiczny w porównaniu do stosowanych obecnie powszechnie
innych rozwiązań.
Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ
na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę?:

Lp.

8.a

Nazwa parametru

Rozwiązanie
redukujące
hałas pracy systemu MR
podczas
akwizycji
do
poziomu maksymalnie 3dB
wyższym niż poziom tła,
umożliwiające obrazowanie z
czasem TE=0ms, możliwe do
zastosowania co najmniej w
obrazowaniu T1, oraz przy
akwizycji wykorzystującej co
najmniej
zaoferowaną
wielokanałową cewkę do
głowy
i
szyi
oraz
przynajmniej
jedną
wielokanałową cewkę do
badań stawów.

Parametry
graniczne
wymagane
Tak/Nie
Jeśli
tak,
podać nazwę
rozwiązania

Liczba
punktów
przyznanych
za
parametry
techniczne
Tak - 15 pkt,
Nie - 0 pkt.

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 39
Zamawiający w punktach 11.a-f. Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu
Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 stawia wymagania dotyczące homogeniczności wytwarzanego
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przez magnes pola magnetycznego oraz zamierza premiować przyznaniem dodatkowych punktów
wartości najlepsze. Świadczy to o szczególnej ważności homogeniczności pola magnetycznego dla
Zamawiającego. Ponadto w punkcie 138 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu
Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 Zamawiający wymaga jak największego pola widzenia FOV.
Naszym zdaniem właściwym byłoby także wymaganie, lub co najmniej przyznanie punktów za jak
najlepszą homogeniczność pola magnetycznego dla dużych średnic (de facto dużego FOV),
przykładowo dla 50 cm x 50 cm x 50 cm. Utrzymanie wysokiej homogeniczności pola magnetycznego
jest technicznie dość trudna, a ma olbrzymi wpływ na jakość obrazowania (bez artefaktów) czy też na
możliwość obrazowania w ogóle (np. podczas badań spektroskopowych).
Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ
na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.

Nazwa parametru

11.e

Homogeniczność pola w
kuli (wartość typowa w
[ppm] mierzona dla kuli
metodą
Volume-RootMean-Sqare
(VRMS), dla min. 24
płaszczyzn
pomiarowych, zgodnie z
informacjami podanymi w
specyfikacji technicznej
produktu, o średnicy 50
cm ≤ 3,3 ppm

Parametry
graniczne
wymagane
Tak/Nie
Jeśli
tak,
podać
wartość

Liczba
punktów
przyznanych
za
parametry
techniczne
Tak - 10 pkt,
Nie - 0 pkt.

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 40
Zamawiający w punkcie 22 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego”
ZAŁĄCZNIKA NR 1 zamierza premiować „Dynamikę sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF”.
Takie postępowanie nie jest właściwe, gdyż dokonuje niewłaściwego premiowania. Niewłaściwość ta
polega na tym, że premiowany jest tylko jeden z kilku komponentów toru odbiorczego. Może się
zdarzyć, że system odbiorczy o dużej wartości dynamiki sygnału ale o małym zakresie przenoszenia
(tzw. receive bandwith”) w efekcie przetwarza sygnał odebrany z pacjenta w sposób gorszy, niż
system o odpowiednio szerokim paśmie przenoszenia a o nieznacznie mniejszej dynamice. Chcąc
dokonywać oceny punktowej systemu odbiorczego należałoby oprócz premiowania dynamiki
odbiornika dokonać premiowania również jego pasma przenoszenia, przykładowo o wartości co
najmniej 1000 kHz (dość wspomnieć, że pojawiają się opinie jednego z producentów systemów
rezonansowych mówiące, że tylko 3000 kHz jest celowe i warte rozważania).
Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ
na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.

Nazwa parametru

Parametry
graniczne
wymagane

Liczba punktów
przyznanych za
parametry
techniczne

Parametry
oferowane
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22.a

Pasmo
przenoszenia
odbiornika

Podać [kHz]

Wartość
największa
2
pkt,
najmniejsza
0 pkt, pozostałe
proporcjonalnie

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 41
Zamawiający w punktach 38 - 41 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu
Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 zamieszcza wymagania dotyczące Pozycjonowania i nadzoru
pacjenta. Bardzo ważnym elementem badania pacjentów jest możliwość wykonania każdego badania
(także i badań głowy) w pozycji „head first” lub „feet first”. W przypadku badań cewką do głowy,
przekłada się to na możliwość wykonywania badań głowy z cewką zamontowaną na każdym z
dwóch końców stołu pacjenta.
Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ
na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.

41.a

Nazwa parametru

Wykonywanie
każdego
typu badań ( w tym także i
badań głowy – zaoferowaną
cewką wielokanałową do
badań głowy umieszczaną
po obu stronach stołu) w
pozycji „head first” lub „feet
first”.

Parametry
graniczne
wymagane
Tak/Nie

Liczba
punktów
przyznanych
za
parametry
techniczne
Tak - 10 pkt,
Nie - 0 pkt.

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 42
Zamawiający w punktach 54 - 62 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu
Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 zamieszcza wymagania dotyczące badań dyfuzyjnych. Nowe
rozwiązania wprowadzone w obrazowaniu m.in. dyfuzyjnym pozwalają na akwizycje z tzw. efektem
lupy – tj. zastosowanie specjalnego „powiększenia” umożliwiającego zastosowanie wysokiej matrycy
akwizycyjnej na wycinku badanej anatomii. Obrazowanie z wykorzystaniem takiej akwizycji
znakomicie przyczynia się do zwiększenia jakości obrazowania i pewności diagnozy, wszędzie tam,
gdzie wykonuje się badania dyfuzyjne (szczególnie w zakresie onkologii).
Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ
na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.

Nazwa parametru

Parametry
graniczne
wymagane

Liczba
punktów
przyznanych
za
parametry
techniczne

Parametry
oferowane
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55.a

DWI w oparciu o sekwencje
EPI w ograniczonym FoV bez
artefaktów
typu
folding,
możliwe dzięki technologii
selektywnego
pobudzania
fragmentu
obrazowanej
warstwy
lub
objętości
(ZOOMit lub odpowiednio
do
nomenklatury
producenta).

Tak/Nie
Jeśli
tak,
podać nazwę
rozwiązania

Tak - 10 pkt,
Nie - 0 pkt.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 43
Zamawiający w punkcie 72 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego”
ZAŁĄCZNIKA NR 1 wymaga zaoferowania bezkontrastowej perfuzji mózgu (Arterial Spin Labeling i
odpowiednio do nomenklatury producenta) z prezentacją map barwnych. Jednakże Zamawiający nie
określił czy zaoferowana ma być sekwencja 2D (łatwiejsza do uzyskania, ale posiadająca znaczne
ograniczenia m.in. w zakresie rozdzielczości przestrzennej) czy też 3D (bardziej wymagająca
technicznie, ale za to bez wad 2D). ASL działająca w oparciu o akwizycję wolumetryczną 3D
wykorzystującą zmienny kąt odchylenia wektora magnetyzacji (flip angle) pozwala jednocześnie na
uzyskanie większej rozdzielczości oraz większego SNR na wynikowym obrazie.
Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ
na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:

Lp.

Nazwa parametru

72.a

Perfuzja bezkontrastowa
ASL
(Arterial
Spin
Labeling)
z
wykorzystaniem
sekwencji FSE oparta o
akwizycję 3D

Parametry
graniczne
wymagane
Tak/Nie

Liczba
punktów
przyznanych
za
parametry
techniczne
Tak - 5 pkt,
Nie - 0 pkt.

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 44
Zamawiający w punkcie 72 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu Magnetycznego”
ZAŁĄCZNIKA NR 1 wymaga zaoferowania bezkontrastowej perfuzji mózgu (Arterial Spin Labeling
i odpowiednio do nomenklatury producenta) z prezentacją map barwnych. Według nas, niezmiernie
istotnym dla Zamawiającego byłaby możliwość, uzyskania na bazie perfuzji bezkontrastowej,
informacji o parametrach liczbowych (np. CBF) przepływu, analogicznie jak ma to miejsce
w przypadku perfuzji w wykorzystaniem środka kontrastującego, gdzie możliwe są do uzyskanie
takie informacje jak właśnie CBF, CBV, itp.
Czy w związku z tym, w celu premiowania najlepszych rozwiązań mających olbrzymi wpływ
na jakość obrazowania, Zamawiający wprowadzi parametr premiujący następującą cechę:
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Lp.

Nazwa parametru

72.b

Perfuzja bezkontrastowa
ASL
(Arterial
Spin
Labeling)
z
wykorzystaniem
sekwencji
FSE
umożliwiająca uzyskanie
liczbowych parametrów
przepływów, min. np.
CBF wraz z możliwością
opracowania badania na
konsoli operatorskiej

Liczba
punktów
przyznanych
za
parametry
techniczne
Tak - 5 pkt,
Nie - 0 pkt.

Parametry
graniczne
wymagane
Tak/Nie

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 45
Zamawiający w punkcie 204 Tabeli „Parametry techniczne wymagane dla Rezonansu
Magnetycznego” ZAŁĄCZNIKA NR 1 wymaga zaoferowania oprogramowania do łączenia
poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego pacjenta
funkcjonujące w sposób automatyczny (Inlinecomposing lub odpowiednio do nomenklatury
producenta).
Czy Zamawiający zaakceptuje brak zaoferowania takiej funkcjonalności na Serwerze
dystrybuującym aplikacje kliniczne/stacjach lekarskich, jeżeli funkcjonalność ta będzie
zaoferowana na konsoli operatorskiej? Alternatywnie wnosimy o zmianę charakteru tego
punktu z punktu/parametru wymaganego na podlegający ocenie.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 204 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:

204

Oprogramowanie do łączenia poszczególnych
obrazów z badań całego ciała (whole body
imaging) w jeden obraz całego pacjenta
funkcjonujące w sposób automatyczny
(Inlinecomposing lub odpowiednio do
nomenklatury producenta)

tak

Parametr nie podlega ocenie w
zakresie kryterium oceny ofert:
PARAMETRY TECHNICZNE

tak

Parametr nie podlega ocenie w
zakresie kryterium oceny ofert:
PARAMETRY TECHNICZNE

który otrzymuje nowe brzmienie:

204

Oprogramowanie do łączenia poszczególnych
obrazów z badań całego ciała (whole body
imaging) w jeden obraz całego pacjenta
funkcjonujące w sposób automatyczny
(Inlinecomposing lub odpowiednio do
nomenklatury producenta)
lub
Urządzenie, w którym oprogramowanie do łaczenia
poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole
body imaging) w jeden całego pacjenta funkcjonujące w
sposób automatyczny realizowane jest na konsoli
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operatorskiej, a połączone w poszczególne obrazy jest
automatycznie, bez ingerencji użytkownika na
konsolach diagnostycznych.

Pytanie nr 46
§11 ust. 2.1) wzoru umowy oraz pkt 6.2. 1) SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie tego zapisu w sposób następujący: bieg
terminu gwarancji i rękojmi na rezonans magnetyczny rozpoczyna się od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru rezonansu magnetycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 47
§11 ust. 2.2) wzoru umowy oraz pkt 6.2.3) SIWZ
Gwarancja na hel naszym zdaniem powinna obowiązywać tylko w przypadkach zawinionych
przez Wykonawcę. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie tego zapisu w sposób
następujący: Gwarancja na nieodpłatne uzupełnianie helu nie obowiązuje w przypadku zaniedbania
obsługi kompresora, niewłaściwego użytkowania rezonansu magnetycznego, brak napięcia czy zanik
mediów. Warunkiem gwarancji na hel jest istnienie działającego i poprawnie skonfigurowanego łącza
internetowego do monitorowania magnesu
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 48
§11 ust. 2.7) wzoru umowy oraz pkt 6.2.8) SIWZ
Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części
zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2
do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego
w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku
z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w §11 ust. 2. pkt. 7 lit. d) wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) zmienia zapis z:
dokonania naprawy wymagającej części zmiennych <= 5 dni od otrzymania na piśmie bądź faksem
lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego aparatu, w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
który otrzymuje nowe brzmienie:
dokonania naprawy wymagającej części zmiennych <= 5 dni roboczych lub <= 7 dni roboczych w
przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE od otrzymania na piśmie bądź faksem
lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego aparatu, w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
oraz w pkt 6.2.8) lit. d) SIWZ zmienia zapis z:
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dokonania naprawy wymagającej części zmiennych <= 5 dni roboczych od otrzymania na piśmie bądź
faksem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego aparatu, w dni
robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
który otrzymuje nowe brzmienie:
dokonania naprawy wymagającej części zmiennych <= 5 dni roboczych lub <= 7 dni roboczych w
przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE od otrzymania na piśmie bądź faksem
lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego aparatu, w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Pytanie nr 49
§11 ust. 2.8) wzoru umowy oraz pkt 6.2.9) SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z tego zapisu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 50
§11 ust. 2.10) wzoru umowy oraz pkt 6.2.10) SIWZ
Naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny
być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. Wykonawca
nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany.
W związku z powyższym czy Zamawiający zgodzi się następującą modyfikację tego zapisu:
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt.7 (w
SIWZ odpowiednio w punkcie 8) Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu autoryzowanemu
przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 51
§11 ust. 2.11) wzoru umowy oraz pkt 6.2.12) SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie tego zapisu:
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu będącego częścią zamienną na nowy w przypadku
wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek i wad tego samego podzespołu i
tego samego rodzaju.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 52
§11 ust. 2.14) wzoru umowy oraz pkt 6.2.15) SIWZ
Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe
o następujących parametrach:
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o
przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego
uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
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w §11 ust. 2. pkt. 13 wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) zmienia zapis z:
Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router
ISDN lub połączenie sieciowe.
który otrzymuje nowe brzmienie:
Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router
ISDN lub połączenie sieciowe. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze
internetowe o następujących parametrach:
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze
o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony
zostanie tunel VPN typu Spiec.
oraz w pkt 6.2.14) SIWZ zmienia zapis z:
Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router
ISDN lub połączenie sieciowe;
który otrzymuje nowe brzmienie:
Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router
ISDN lub połączenie sieciowe. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze
internetowe o następujących parametrach:
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze
o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony
zostanie tunel VPN typu Spiec.
Pytanie nr 53
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do treści umowy wprowadzić zapis dotyczący gwarancji, który
w przejrzysty sposób chroniłby interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy? Propozycja
takiego zapisu podyktowana jest przez fakt, iż gwarancja na rezonans magnetyczny obowiązywać
ma przez 5 lat.
Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (z wyłączeniem głowicy). Gwarancja
nie obejmuje defektów lub osłabień działania (włączając niedopasowanie do opisu produktu bądź jego
specyfikacji), które są całkowicie lub częściowo spowodowane:
• niewłaściwym przechowywaniem lub transportem produktu przez Kupującego, osoby przez niego
zatrudnione lub inne osoby działające na rzecz Kupującego,
• nie przygotowanie przez Kupującego miejsca, nie zapewnienie dostaw prądu lub nie zabezpieczenie
warunków działania wymienionych w odpowiednich instrukcjach lub przedstawionych przez Sprzedawcę
lub producenta,
• nie posiadanie któregoś z produktów, podzespołów lub akcesoriów zalecanych przez Sprzedawcę lub
producenta, a pominiętych na polecenie Kupującego,
• warunkami, specyfikacjami, instrukcjami wydanymi przez Kupującego, jego pracowników inne osoby
działające na rzecz Kupującego,
•zmianami w produkcie wprowadzone przez osoby inne niż Sprzedawca,
• łączeniem produktu Sprzedawcy z innymi produktami,
• łączeniem niekompatybilnych produktów Sprzedawcy,
• niewłaściwym bądź niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu, niewłaściwą obsługą produktu, nie
wykonaniem instrukcji i zaleceń Sprzedawcy lub producenta lub użytkowaniem sprzętu niezgodnym z jego
przeznaczeniem,
• uszkodzeń sprzętu spowodowanych korzystaniem przez Kupującego z niewłaściwych materiałów
eksploatacyjnych,
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• zaistnieniem siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania,
strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą
Sprzedającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 54
Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych- pkt 255
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację tego zapisu:
Wykonawca nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaże niezbędne kody,
loginy i hasła oraz inne niezbędne informacje do rezonansu magnetycznego umożliwiające świadczenie
usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym firmom serwisowym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 55
Dot.: SIWZ pkt. 6.2 pkt 3, Załącznika nr 1 do SIWZ, Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych,
pkt 242 oraz Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 6.
Prosimy o potwierdzenie, że w w/w miejscach SIWZ wraz z załącznikami Zamawiający wymaga
uzupełnienia helu do poziomu operacyjnego rekomendowanego przez producenta rezonansu
magnetycznego.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
1. w SIWZ pkt. 6.2 pkt 3 zmienia zapis z:
Gwarancja obejmuje również nieodpłatne uzupełnianie helu w magnesie z ostatnim uzupełnieniem
helu w końcowym miesiącu gwarancji;
który otrzymuje nowe brzmienie:
Gwarancja obejmuje również nieodpłatne uzupełnianie helu w magnesie do poziomu operacyjnego
rekomendowanego przez producenta rezonansu magnetycznego z ostatnim uzupełnieniem helu w końcowym
miesiącu gwarancji;
2. w pozycji 2 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
242

Uzupełnienie helu w magnesie w ostatnim
miesiącu gwarancji do wymaganego przez
producenta maksymalnego poziomu

który otrzymuje nowe brzmienie:
Uzupełnianie helu w magnesie do poziomu
operacyjnego rekomendowanego przez producenta
242 rezonansu magnetycznego z ostatnim
uzupełnieniem helu w końcowym miesiącu
gwarancji

Tak

Parametr nie podlega ocenie w
zakresie kryterium oceny ofert:
PARAMETRY TECHNICZNE

Tak

Parametr nie podlega ocenie w
zakresie kryterium oceny ofert:
PARAMETRY TECHNICZNE

3. w §11 ust.2 pkt 6 wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) zmienia zapis z:
Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, które na dzień
przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, przez wyspecjalizowany
autoryzowany serwis wykonawcy powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej
gwarancji, co najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem;
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który otrzymuje nowe brzmienie:
Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z ewentualną wymianą części zamiennych, oraz uzupełnienie helu w
magnesie do poziomu operacyjnego rekomendowanego przez producenta rezonansu magnetycznego, które
na dzień przeglądu uległy awarii / uszkodzeniu konserwacją urządzenia, przez wyspecjalizowany
autoryzowany serwis wykonawcy powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji, co
najmniej na 15 dni przed jej zakończeniem;
Pytanie nr 56
Dot.: SIWZ pkt. 6.2 pkt 9 oraz Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 8
Ze względu na rodzaj urządzenia będącego przedmiotem zamówienia dostarczenie rezonansu
magnetycznego jako urządzenia zamiennego jest praktycznie niemożliwe.
Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w w/w miejscach SIWZ wraz z załącznikami oznaczają
wymóg dostarczenia w opisanej sytuacji nie całego urządzenia lecz jego podzespołu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 57
Dot.: SIWZ pkt. 6.2 pkt 10 oraz Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 9
Prosimy o wyłączenie możliwości żądania od Wykonawców pokrycia kosztów przestoju oraz
utraconych korzyści przez Zamawiającego, zgodnie z powszechnie stosowaną przez
Zamawiających w postępowaniach o zamówienie publiczne zasadą ograniczania
odpowiedzialności Wykonawców lub alternatywnie do ograniczenia rekompensat z tego tytułu w
trakcie gwarancji do kwoty 1% wartości umowy netto.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 58
Dot.: SIWZ pkt. 6.2 pkt 10 oraz Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 16
Wnosimy o zmianę zapisów w w/w miejscach SIWZ na następujący:
„W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą
następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może przekazać aparat/aparaty do
oceny niezależnemu podmiotowi, którego wybór został uzgodniony z Wykonawcą, bez utraty
gwarancji. W przypadku, gdy wynik ekspertyzy będzie negatywny dla Wykonawcy, Wykonawca
poniesie koszt ekspertyzy; jeśli wynik ekspertyzy będzie pozytywny dla Wykonawcy, jej koszt
ponosi Zamawiający.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 59
Dot.: Załącznika nr 1 do SIWZ, Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, pkt 171
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany serwer obsługiwał jednocześnie min. 5 stanowisk, w tym
minimum 4 korzystające z aplikacji klinicznych.
Do prawidłowej pracy takiego systemu niezbędne jest, aby serwer umożliwiał załadowanie i
przetwarzanie łącznie odpowiedniej ilości warstw oraz posiadał odpowiednią pojemność pamięci
RAM.
Bazując na doświadczeniach z wdrożeń analogicznych systemów konsol diagnostycznych
stwierdzamy, iż:
•
2 użytkowników opisujących porównawcze badania onkologiczne, składające się z
badania bieżącego i 3 badań poprzednich, każde o rozmiarze 2 000 warstw, generuje
łącznie 16 000 warstw,
•

2 użytkowników opisujących zaawansowane badania MR typu traktografia, perfuzja,
każde o rozmiarze 3000 warstw, generuje łącznie 6 000 warstw
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•

1 użytkownik opisujący duże złożone badanie MR, generuje 10 000 warstw

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając 20 % rezerwy dla przyszłych zastosowań należy
liczyć się z koniecznością załadowania i przetwarzania przez serwer jednocześnie łącznie około
38 000 warstw.
Minimalna ilość pamięci RAM serwera do obsługi takiej ilości i rozmiaru badań to 120 GB.
Dlatego też w dobrze pojętym interesie Zamawiającego wnosimy o dodanie w pkt. 171 załącznika
nr 1 do SIWZ wymagań dotyczących serwera:
- możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 38 000 warstw
- pamięć RAM min. 120 GB
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 60
Dot.: Załącznika nr 1 do SIWZ, Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, pkt 172
Zamawiający wymaga w w/w punkcie jednoczasowego dostępu do wszystkich aplikacji
klinicznych ze wszystkich (minimum 4) stanowisk pracy bez spowolnienia pracy i ograniczeń.
Aplikacje opisane przez Zamawiającego w punktach 199 - 202, 204 - 206 oraz 210 - 212 są rzadziej
wykorzystywane w badaniach MR i w praktyce nie zachodzi konieczność jednoczasowego
opracowywania tego typu badań aż na 4 konsolach.
Poszczególne pływające licencje takiego oprogramowania są w stanie zaspokoić rzeczywiste
zapotrzebowanie diagnostyczne pozwalając jednocześnie zredukować zbędne koszty zakupu
sprzętu.
Wnosimy o rozważenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia w każdym z punktów
199 - 202, 204 - 206 oraz 210 - 212 załącznika nr 1 do SIWZ wymaganej ilości licencji
umożliwiających jednoczasowy dostęp do poszczególnego oprogramowania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 61
Dot.: Załącznika nr 1 do SIWZ, Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, pkt 204
Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, w którym oprogramowanie do łączenia
poszczególnych obrazów z badań całego ciała (whole body imaging) w jeden obraz całego
pacjenta funkcjonujące w sposób automatyczny realizowane jest na konsoli operatorskiej, a
połączone poszczególne obrazy są automatycznie, bez ingerencji użytkownika dostępne na
konsolach diagnostycznych.
Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź do pytania nr 45
Pytanie nr 62
Dot.: Załącznika nr 2 do SIWZ, Program funkcjonalno-użytkowy, Rozdział II. Zakres robót
ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, Prace przygotowawcze
Zamawiający wymaga demontażu aparatu rtg znajdującego się w pomieszczeniu.
Prosimy o podanie czy po tym demontażu aparat rtg będzie przeznaczony do ponownego
montażu, czy też do utylizacji ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Rozdziale II Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, Prace
przygotowawcze w Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) zmienia zapis z:
Prace przygotowawcze (demontaże i prace rozbiórkowe)
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Demontaż znajdującego się w pomieszczeniu aparatu rtg. Wyburzenia ścian wykonać zgodnie
z koncepcją architektoniczną. Roboty rozbiórkowe obejmują m. In. demontaż istniejącej stolarki
drzwiowej, skucie tynków, posadzek, zerwanie wykładzin PCV, płytek ceramicznych, zbędnych
instalacji wod-kan, wentylacyjnych, elektrycznych.

który otrzymuje nowe brzmienie:
Prace przygotowawcze (demontaże i prace rozbiórkowe)
Demontaż znajdującego się w pomieszczeniu aparatu rtg. Przetransportowanie aparatu do miejsca
w Szpitalu wyznaczonego przez Zamawiającego, zdemontowany aparat przeznaczony będzie
do utylizacji. Wyburzenia ścian wykonać zgodnie z koncepcją architektoniczną. Roboty rozbiórkowe
obejmują m. In. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, skucie tynków, posadzek, zerwanie
wykładzin PCV, płytek ceramicznych, zbędnych instalacji wod-kan, wentylacyjnych, elektrycznych.
Pytanie nr 63
Dot.: Załącznika nr 2 do SIWZ, Program funkcjonalno-użytkowy, Rozdział II. Zakres robót
ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, Prace przygotowawcze
Prosimy o podanie co wykonawca ma zrobić ze zdemontowanym aparatem rtg.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź do pytania nr 62
Pytanie nr 64
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §6 ust.2
Prosimy o usunięcie końcowego terminu obowiązywania umowy, gdyż zobowiązania umowne,
chociażby z tytułu gwarancji i rękojmi, uzasadniają przekonanie, że umowa obowiązuje również
po dacie 15.03.2016
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w § 6 ust. 2. wzoru umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ) zmienia zapis z:
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, t.j. od ....................... r. do 15 marca 2016 r.
który otrzymuje nowe brzmienie:
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, t.j. od .............. r. do 15 marca 2016 r. z zastrzerzeniem §11.
Pytanie nr 65
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §10 ust.4 i ust. 7
Prosimy o maksymalne skrócenie (np. do 5 dni) terminów akceptacji umowy przez
Zamawiającego, gdyż okres przeznaczony przez Zamawiającego do akceptacji umowy
jednocześnie skraca okres możliwości realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 66
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §10 ust.11
Prosimy o maksymalne zmniejszenie kary umownej z tytułów wskazanych w ust. 11.
Zwracamy uwagę, że kara jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do niewłaściwego
zachowania Wykonawcy, do „przewinienia” Wykonawcy, szczególnie że interesy Zamawiającego
są w każdym z ww. przypadków zabezpieczone tj. wynagrodzenie Wykonawcy jest wstrzymane
zgodnie z par. 7 ust. 8 do czasu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę, a
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jednocześnie, nawet za podwykonawców, których umowy nie zostały przedłożone do akceptacji
Zamawiającego, Wykonawca w pełni odpowiada na mocy §10 ust. 2.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 67
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ. WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 10
Celem doprecyzowania zapisów umowy wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu
następującego zwrotu:
„po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po
bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3
dni robocze.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 68
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2 pkt 12
Prosimy o zastąpienie w w/w ustępie słowa „gwarantuje” wyrazem „zapewni”. Słowo
„gwarantuje” sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy normą wynikającą z
kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 69
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2
Prosimy o uzupełnienie treści §11 ust.2 umowy o punkt 18 o poniższym brzmieniu:
„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy,
jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”
i potwierdzenie, że Strony poprzez to uzupełnienie w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały
podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 70
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.2
Celem doprecyzowania warunków gwarancji wnosimy o dodanie w §11 ust.2 umowy punktu 19
o poniższym brzmieniu:
„Każda naprawa w ramach gwarancji powoduje jej przedłużenie o okres niesprawności
urządzenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 71
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.6
Celem doprecyzowania terminu usuwania wad w ramach gwarancji i rękojmi wnosimy o zmianę
brzmienia w/w ustępu na poniższe:
„Zgłoszone przez inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony
umowy, odpowiednim dla konieczności usunięcie danej wady, nie krótszym jednak niż 5 dni
roboczych, usunięte przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru poświadcza usuniecie wad
protokołem.”
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 72
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §11 ust.7
Celem doprecyzowania zapisów umowy wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu
następującego zwrotu:
„po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po
bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3
dni robocze”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 73
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.1 pkt 1 oraz pkt 2
Podstawą naliczania kary umownej powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z
wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające
zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku,
że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby
posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej
sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną,
natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania
kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
Ponadto mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu
spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były
uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na
które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy
opóźnieniu, prosimy o następująca zmianę zapisów punktu 1 i 2 w/w/ ustępu:

„1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umowy netto za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia
umownego netto
2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umowy netto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
wyznaczonego na ich usunięcie, jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego
netto”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 74
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.1 pkt 3
Wnosimy o zmianę zapisu w/w punktu na następujący:
„odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia
umowy netto,”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 75
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.1 pkt 4
Prosimy o doprecyzowanie, że kara umowna w wysokości 15% przysługuje Zamawiającemu
wyłącznie w przypadku niewykonania umowy, a tym samym usunięcie odniesienie do kary za
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nienależyte Wykonanie umowy. Taki zapis jak zaproponowany przez Zamawiającego rodzi po
stronie wykonawców ryzyko, że Zamawiający będzie obciążał za każde najdrobniejsze
przewinienie Wykonawcy sprzeczne z zapisami umowy, np. nieprzekazanie dokumentacji
powykonawczej w formie oprawionych teczek, karą 15% wynagrodzenia umownego, pobierając
ją dodatkowo z wniesionego zabezpieczenia, na co Wykonawca nie będzie miał wpływu.
Przypadki penalizacji karą umowną zachowań Wykonawcy istotnych dla Zamawiającego zostały
w treści umowy wyraźnie wskazane, w związku z czym brak jest potrzeby określania w sposób
generalny kary umownej 15% za "nienależyte wykonanie umowy".
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 76
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.1 pkt 5
Wnosimy o zmianę zapisu w/w punktu na następujący:
„za niespełnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 18 w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego netto”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 77
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §13 ust.2
Coraz szerzej stosowana jest międzynarodowa praktyka, w której standardem są klauzule
ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz
powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej
części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach
Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej
kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na
zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty
odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym”
Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Dlatego też wnosimy o dodanie na końcu w/w ustępu poniższego wyrażenia:
„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa
nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym
zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub
pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym
z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości wynagrodzenia netto. Wykonawca nie
ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone
dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe,
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 78
Dot.: Załącznika nr 11 do SIWZ, WZÓR UMOWY, §15 ust.1 pkt 1
Prosimy o zmianę w w/w ustępie słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że
Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie
okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak
to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu,
które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.
Ponadto wnosimy o dodanie na końcu w/w punktu wyrażenia:
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„Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem
odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 79
Dotyczy: SIWZ pkt 9.7 w zakresie wymaganych dokumentów
Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Producenta na potwierdzenie wymaganych
parametrów sprzętu medycznego?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Rozdziale 9. pkt. 9.7. ppkt. 1) SIW zmienia zapis z:
„szczegółowy opis oferowanego urządzenia (katalogi, ulotki informacyjne, broszury, foldery, itp.) z danymi
technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznoużytkowych stawianych przez Zamawiającego”
który otrzymuje nowe brzmienie:
„szczegółowy opis oferowanego urządzenia (katalogi, ulotki informacyjne, broszury, foldery, oświadczenia
Producenta na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego, itp.) z danymi technicznymi dla
oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań techniczno-użytkowych stawianych
przez Zamawiającego”
Pytanie nr 80
Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. 20 ,, Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem
badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej)
zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu”
Czy Zamawiający wprowadzi ocenę punktową za zaoferowanie systemu wyposażonego w cewki
cyfrowe (posiadające wbudowany przetwornik ADC) tj. takiego, w którym transmisja sygnału MR
odbywa się w technologii optycznej (światłowodem) od cewki do rekonstruktora w pomieszczeniu
technicznym, na zasadzie zaproponowanej poniżej:
W pełny cyfrowy system MR
posiadający cewki z wbudowanymi
przetwornikami ADC (analogowocyfrowymi) i wyjściami cyfrowymiTak - 10 pkt,
20a
Tak/Nie
Nie - 0 pkt.
optycznymi bezpośrednio z cewek
RF i cyfrowymi gniazdami cewek z
wejściem optycznym (technologia
DSTREAM lub równoważna)
Podać
ilość
Cewki cyfrowe z wbudowanym
cewek
5 pkt. za każdą
20b przetwornikiem ADC i wyjściem
cyfrowych i ich cewkę cyfrową
optycznym sygnału RF
nazwy
Takie rozwiązanie jest gwarancją:
- najwyższej jakości obrazowania (ze względu na brak strat i zakłóceń wynikających z przesyłu
sygnałów analogowych),
- mniejszej awaryjności cewek ze względu na prostą i zwartą budowę wtyków (brak pinów
analogowych zastąpionych połączeniami optycznymi),
- lżejszej i mniejszej konstrukcji cewek, poprawiającej komfort pracy obsługi MR i pacjentów.
Odpowiedź:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 81
Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. 26,: ,,Wielokanałowa cewka do badania głowy, umożliwiająca stosowanie
w obrębie całego badania obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie
z nomenklaturą producenta) Otwarta konstrukcja cewki umożliwiająca wykonywanie badań bez
zasłaniania twarzy pacjenta”
oraz pkt 27 ‘’Wielokanałowa cewka (typu array) do głowy i szyi (neuro-vascular) (lub kombinacja
cewki do głowy z cewką do szyi) do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu typu
SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta inna niż w pkt 26”
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem Zamawiający będzie oceniał ilość elementów
oferowanych cewek, a nie układów cewek wspieranych cewkami do badania kręgosłupa i/lub
tułowia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 82
Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. Punkt 33 ,, Dedykowana wielokanałowa nadawczo-odbiorcza cewka
sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT,
ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta)”
W celu umożliwienia naszej firmie złożenia ważnej oferty w postępowaniu przetargowym prosimy o
wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 8 lub 16 kanałowej cewki odbiorczej do badania
stawu kolanowego? Obecny zapis SIWZ uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.
Proponujemy zapis:
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Dedykowana
wielokanałowa
cewka sztywna do badania stawu
kolanowego
pozwalająca
na ≥ 8 kanałów
akwizycje równoległe (typu SENSE odbiorczych
, iPAT, ASSET- zgodnie z
nomenklaturą producenta)

Wartość największa
2 pkt, graniczna
0
pkt,
pozostałe
proporcjonalnie

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 33 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
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Dedykowana wielokanałowa nadawczoodbiorcza cewka sztywna do badania stawu
kolanowego pozwalająca na akwizycje
równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSETzgodnie z nomenklaturą producenta)

≥8 kanałów
odbiorczych

Wartość największa
2 pkt, graniczna
0 pkt, pozostałe
proporcjonalnie

≥8 kanałów
odbiorczych

Wartość największa
2 pkt, graniczna
0 pkt, pozostałe
proporcjonalnie

który otrzymuje nowe brzmienie:
33

Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do
badania stawu kolanowego pozwalająca na
akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT,
ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta)

Pytanie nr 83
Pytanie 5: Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. Punkt 138 ,, Max FOV (w osi x, y, z)”
Czy Zamawiający wprowadzi ocenę punktową za zaoferowanie systemu o największym polu
widzenia (FOV) na zasadzie:
- w osiach X, Y – wartość największa 5 pkt., graniczna 0, pozostałe proporcjonalnie,
- w osi Z – wartość największa 5 pkt., graniczna 0, pozostałe proporcjonalnie.
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Jest to jeden z najważniejszych parametrów MR, wpływających bezpośrednio na czas i jakość
wykonywanych badań.
Prosimy o dodanie następujących parametrów oceny:
138

Max FOV (w osi x, y, z)

138a Max FOV w osi X, Y

138b Max FOV w osi Z

≥ 45 cm we
wszystkich
osiach
Wartość największa
≥ 45 cm w 5 pkt, graniczna
0
pkt,
pozostałe
obu osiach
proporcjonalnie
Wartość największa
≥ 45 cm w 5 pkt, graniczna
0
pkt,
pozostałe
obu osiach
proporcjonalnie

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 84
Dotyczy Załącznik Nr 1 pkt. Punkt 187a : ,,DICOM 3.0- DICOM WORKLIST”
Czy Zamawiający usunie ten punkt ze specyfikacji?
Umożliwi to naszej firmie złożenie ważnej oferty w postępowaniu.
Uzasadnienie: Konsola lekarska nie służy do rejestracji pacjenta do badania, dlatego funkcja DICOM
WORKLIST jest domeną stacji technika, która jest zintegrowana z RIS i HIS. Jest to opcja niedostępna
na konsolach lekarskich.
Ponadto pragniemy zauważyć, iż wymagania odnośnie pracy w sieci stacji lekarskiej powtórzone są w
punktach 186-190 oraz 216-220.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 85
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 3 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 2, 4
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie uzupełnienia helu w magnesie do poziomu maksymalnego
zalecanego przez Producenta.
Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź do pytania nr 55
Pytanie nr 86
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 8, 14 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 7a,13 oraz Zał. Nr 1 pkt 253, 257
Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Rozdziale 6. pkt. 6.2. ppkt. 8a, 13 SIWZ zmienia zapis z:
8a „podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”
który otrzymuje nowe brzmienie:
„podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy*”
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14 „Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem
lub router ISDN lub połączenie sieciowe. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający
zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze
o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego
uruchomiony zostanie tunel VPN typu Spiec.”

który otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN
lub połączenie sieciowe*. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze internetowe
o następujących parametrach:
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze
o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony
zostanie tunel VPN typu Spiec.”
Zamawiający dodaje zapis w Rozdziale 6. pkt. 6.2., który otrzymuje brzmienie:
* Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe do zdalnego sterowania, posiada router do połączenia
Spiec Site to Site oraz posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera dostarczonego przez Wykonawcę.
w pozycji 253 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ)
- Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
w pozycji 253 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
257

czas podjęcia działań naprawczych przy zdalnej
diagnostyce <=4h w dni robocze

Tak

Parametr nie podlega ocenie w
zakresie kryterium oceny ofert:
PARAMETRY TECHNICZNE

Tak

Parametr nie podlega ocenie w
zakresie kryterium oceny ofert:
PARAMETRY TECHNICZNE

który otrzymuje nowe brzmienie:
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czas podjęcia działań naprawczych przy zdalnej
diagnostyce <=4h w dni robocze
UWAGA - Zamawiający informuje, iż zapewni łącze
internetowe 24 godziny na dobę do zdalnego sterowania,
posiada router do połączenia Spiec Site to Site oraz
posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera
dostarczonego przez Wykonawcę.

w § 11 ust. 13 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
ust. 7 lit. a „podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”
który otrzymuje nowe brzmienie:
„podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 4h – w dni robocze od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy*”
ust. 13 „Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem
lub router ISDN lub połączenie sieciowe. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni
łącze internetowe o następujących parametrach:
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o
przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony
zostanie tunel VPN typu Spiec.”
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który otrzymuje nowe brzmienie:
ust. 13 „Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router
ISDN lub połączenie sieciowe*. W celu umożliwienia zdalnej diagnostyki Zamawiający zapewni łącze
internetowe o następujących parametrach:
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o
przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,
- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony
zostanie tunel VPN typu Spiec.”
Zamawiający dodaje zapis w § 11 ust 2, który otrzymuje brzmienie:
* Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe do zdalnego sterowania, posiada router do połączenia
Spiec Site to Site oraz posiada Publiczny adres IP do podłączenia routera dostarczonego przez Wykonawcę.
Pytanie nr 87
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 8, 14 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 7a,13 oraz Zał. Nr 1 pkt 253, 257
Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie
połączenia IPSec Site to Site?
Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź do pytania nr 86
Pytanie nr 88
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 8, 14 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 7a,13 oraz Zał. Nr 1 pkt 253, 257
Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routhera, który dostarczyłby
Wykonawca?
Odpowiedź:
Patrz na odpowiedź do pytania nr 86
Pytanie nr 89
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 9 oraz Zał. Nr 12 par 11 ust 2 pkt 8
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego
urządzenia/urządzeń w czasie określonym w pkt. 8) od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w całości kosztów przestoju oraz utraconych korzyści przez
zamawiającego, niezależnie od naliczanych kar umownych.
Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający wyliczy wymagane pokrycie kosztów przestoju oraz
utraconych korzyści?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 90
Dotyczy Załącznik nr 12 par 4 ust 18, 20 oraz Zał. Nr 1 pkt 255
W związku z faktem, że nie jest możliwe wykonanie szkolenia dla wskazanego przez Zamawiającego
personelu w miejscu montażu urządzenia, gdyż w części praktycznej wymagają one dostępu do
aparatu szkoleniowego, który jest demontowany w trakcie szkolenia informujemy, że szkolenia
serwisowe zapewniają tylko odpowiednie ośrodki szkoleniowe, gdzie językiem wykładowym jest
język angielski w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi urządzenia. W celu
przedstawienia rzetelnej oferty wnosimy o jednoznaczne wskazanie, która strona przyszłej umowy
poniesie koszty związane z realizacją szkolenia w tym kosztów przejazdów, zakwaterowania oraz dla
jakiej ilości osób?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby całkowity koszt szkoleń leżał po stronie wykonawcy. Całkowity koszt
szkoleń powinien zostać wkalkulowany w cenę złożonej oferty, zgodnie z zapisem 12.4 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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Pytanie nr 91
Dotyczy Załącznik nr 12 par 5 oraz Zał. Nr 12 par 12 ust 4 pkt 1h, ust 5 oraz Zał. Nr 1 pkt 245,246
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zaplanowane szkolenia odbywały się po podpisaniu protokołu
odbioru aparatu? Powyższe podyktowane jest faktem, że szkolenia aplikacyjne wymagają
przeprowadzania ich podczas pracy z pacjentami celem dopasowania ustawień systemu do wymagań
użytkownika, co nie jest możliwe przed przekazaniem systemu do eksploatacji.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
1. w Rozdziale 7. pkt. 7.1. ppkt. 2 SIWZ zmienia zapis z:
wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego,
dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu, przekazanie do eksploatacji.
który otrzymuje nowe brzmienie:
wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego,
dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu (Wykonawca może przeszkolić
personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi
szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu), przekazanie do eksploatacji.
2. w pozycji 245 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ)
zmienia zapis z:
245

Szkolenie personelu w zakresie obsługi i
oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6
techników w miejscu użytkowania RM. Łączny
czas szkoleń: 21 dni robocze

Tak

Parametr nie podlega ocenie w zakresie
kryterium oceny ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Tak

Parametr nie podlega ocenie w zakresie
kryterium oceny ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

który otrzymuje nowe brzmienie:

245

Szkolenie personelu w zakresie obsługi i
oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6
techników w miejscu użytkowania RM. Łączny
czas szkoleń: 21 dni robocze
UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do
40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W
takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy
Harmonogram szkoleń personelu

3. w pozycji 246 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) –
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
4. w § 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
§5
Szkolenia
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników
w miejscu użytkowania rezonansu. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze;
2) Do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przypominającego w zakresie obsługi
i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu.
Łączny czas szkoleń: 5 dni roboczych.
3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni
rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu.
który otrzymuje nowe brzmienie:
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§5
Szkolenia*
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników
w miejscu użytkowania rezonansu. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze;
2) Do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przypominającego w zakresie obsługi
i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu.
Łączny czas szkoleń: 5 dni roboczych.
3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni
rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu.
* Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu
5. w § 6 ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego,
dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu, przekazanie do eksploatacji
który otrzymuje nowe brzmienie:
wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Rezonansu Magnetycznego,
dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu (Wykonawca może przeszkolić
personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi
szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu), przekazanie do eksploatacji
6. w § 12 ust 4 pkt 1 lit. h Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
protokół z odbytych szkoleń.
który otrzymuje nowe brzmienie:
protokół z odbytych szkoleń, bądź harmonogram z zaplanowanymi szkoleniami personelu (termin
realizacji szkoleń nie może być dłuższy niż 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru).
7. w § 12 ust 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia do odbioru instrukcje użytkowania, konserwacji maszyn
i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, certyfikaty i atesty oraz protokół przeszkolenia w tym
zakresie odpowiednich służb Zamawiającego.
który otrzymuje nowe brzmienie:
Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia do odbioru instrukcje użytkowania, konserwacji maszyn
i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, certyfikaty i atesty oraz protokół przeszkolenia [bądź
harmonogram z zaplanowanymi szkoleniami personelu (termin realizacji szkoleń nie może być
dłuższy niż 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru)].w tym zakresie odpowiednich służb
Zamawiającego.
Pytanie nr 92
Dotyczy Załącznik nr 12 par 5 oraz Zał. Nr 1 pkt 245,246
Czy Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia aplikacyjnego?
Uzasadnienie:
Szkolenie aplikacyjne skoncentrowane jest na właściwym przeprowadzeniu za pomocą zakupionego
systemu procedur klinicznych w związku, z czym jego efektywności, będzie dużo większa, jeśli
będzie ono przeprowadzone podczas rzeczywistych badań.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
1. w § 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
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§5
Szkolenia*
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników
w miejscu użytkowania rezonansu. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze;
2) Do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przypominającego w zakresie obsługi
i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu.
Łączny czas szkoleń: 5 dni roboczych.
3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni
rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu.
* Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu
który otrzymuje nowe brzmienie:
§5
Szkolenia*
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników
w miejscu użytkowania rezonansu. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze;
2) Do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przypominającego w zakresie obsługi
i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6 techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu rezonansu.
Łączny czas szkoleń: 5 dni roboczych.
UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia szkolenia
aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.

3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni
rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu.
* Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu
2. w pozycji 245 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ)
zmienia zapis z:

245

Szkolenie personelu w zakresie obsługi i
oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6
techników w miejscu użytkowania RM. Łączny
czas szkoleń: 21 dni robocze
UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do
40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W
takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy
Harmonogram szkoleń personelu

Tak

Parametr nie podlega ocenie w zakresie
kryterium oceny ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Tak

Parametr nie podlega ocenie w zakresie
kryterium oceny ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

który otrzymuje nowe brzmienie:

245

Szkolenie personelu w zakresie obsługi i
oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6
techników w miejscu użytkowania RM. Łączny
czas szkoleń: 21 dni robocze
UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do
40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W
takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy
Harmonogram szkoleń personelu;
UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas
szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia szkolenia
aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym
aparacie.

3. w pozycji 245 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ)
zmienia zapis z:
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246

Dodatkowe szkolenie przypominające w zakresie
obsługi i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6
techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu
rezonansu. Łączny czas szkoleń: 5 ni roboczych

Tak

Parametr nie podlega ocenie w zakresie
kryterium oceny ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Tak

Parametr nie podlega ocenie w zakresie
kryterium oceny ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

który otrzymuje nowe brzmienie:

246

Dodatkowe szkolenie przypominające w zakresie
obsługi i oprogramowania dla 5 lekarzy i 6
techników w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu
rezonansu. Łączny czas szkoleń: 5 ni roboczych
UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas
szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia szkolenia
aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym
aparacie.

Pytanie nr 93
Dotyczy Zał. Nr 1 pkt 249
Zamawiający wymaga by wykonawca w okresie gwarancji przeprowadzał "aktualizację aplikacjioprogramowania". Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przeprowadzenie aktualizacji
oprogramowania (w okresie gwarancji) polegającej na instalacji oprogramowania zgodnie z
zaleceniami serwisu, tj. nowych wersji eliminujących wszelakie błędy i dysfunkcje oprogramowania,
ale bez instalacji nowych funkcjonalności? Wynika to z faktu, że instalacja nowych funkcji jest
rozbudową, a nie aktualizacją systemu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 94
Dotyczy Zał. Nr 12 par 4 ust 7 2)
Wykonawca zobowiązuje się również do: przestrzegania regulaminów wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora
Szpitala (...) Prosimy o dodanie po w/w zdaniu zastrzeżenia: „ pod warunkiem, ze zostaną one
udostepnione wcześniej Wykonawcy do zapoznania się z nimi.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 95
Dotyczy Zał. Nr 12 par 5 ust 1 3)
Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni
rezonansu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy rezonansu”
Prosimy o dodanie po w/w zdaniu zastrzeżenia ‘poprzez zapewnienie doraźnej pomocy
serwisowej”. Obecnie sformuowany punkt jest dość szeroki nie precyzuje dokładnie zakresu
wymaganego wsparcia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 96
Dotyczy Zał. Nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie limitu kar umownych do 10% wartości brutto
zamówienia?
Odpowiedź:
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 97
Dotyczy Zał. Nr 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody
rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża
zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z
tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z
całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie
przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma
na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności
odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może
powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 98
Dotyczy Zał. Nr 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej
przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym
wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych
i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych
osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do
danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 99
Dot.: Przedmiotu zamówienia
W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający wymaga:
„Zabudować nowe drzwi typu Porta, laminat 0,7”
Natomiast na rysunku poczekalni jest zapis „ STOLARKA DRZWIOWA: pokryte laminatem HPL
o grubości HPL 1,00 lub 2,00mm”
Prosimy o wskazanie obowiązującego rozwiązania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy zabudować nowe drzwi typu Porta, laminat 0,7
Pytanie nr 100
Dot.: Przedmiotu zamówienia
W Programie funkcjonalno-użytkowym, w części dotyczącej pomieszczenia gospodarczego
Zamawiający wymaga:
„Do drzwi wejściowych zabudować domofon”.
Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis, czy też miał na myśli kontrolę dostępu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymaga otwierania drzwi poprzez kod cyfrowy. Dodatkowo możliwość
(dla osoby obcej) skomunikowania się z pokojem techników rtg i zdalnego otwarcia drzwi przez
technika.
Pytanie nr 101
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Dot.: Przedmiotu zamówienia
W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający wymaga, aby część urządzeń mogła być
sterowana z poziomu BMS.
Prosimy o podanie rodzaju systemu jaki Zamawiający posiada oraz określenia jakie protokoły
komunikacyjne są wymagane przez Zamawiającego.
Prosimy także o określenie czy podłączenie i integracja z systemem Zamawiającego leży po
stronie Wykonawcy czy też Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zabudowa BMS (dotyczy instalacji wentylacji i klimatyzacji), podłączenie,
integracja należy do Wykonawcy
Pytanie nr 102
Dot.: Przedmiotu Zamówienia
W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający wymaga:
„Projekt budowlany oraz projekty branżowe p.poż. muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds.
przeciwpożarowych. Opracowany powinien zostać scenariusz pożarowy oraz systemy ochrony
p.poż. dostosowane do całego obiektu, (wentylacja, wydzielenia stref, hydranty, system
sygnalizacji pożaru, ewakuacja (oświetlenie), podręczny sprzęt gaśniczy.”
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający posiada kompleksową
ekspertyzę p.poż. szpitala lub program przystosowawczy w zakresie dostosowania pomieszczeń
szpitala do obowiązujących przepisów lub z ewentualnymi odstępstwami wydanymi przez PSP ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż posiada powyższe.
Pytanie nr 103
Dot.: Przedmiotu Zamówienia
a) Czy ewentualne opracowania, o których mowa powyżej (ekspertyza lub program
przystosowawczy) obejmują również pomieszczenia przeznaczone do adaptacji ?
b) Czy Zamawiający przez cały obiekt rozumie cały Szpital, czy tylko pracownię rezonansu
magnetycznego ?
Odpowiedź:
Ad. a) Zamawiający informuje, iż opracowania opisane w pytaniu nr 102 obejmują również
pomieszczenia przeznaczone do adaptacji.
Ad. b) Zamawiający informuje, iż dotyczy pracowni rezonansu magnetycznego
Pytanie nr 104
Dot.: Przedmiotu zamówienia
W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający wymaga:
„Instalację poprzez centralkę przyłączyć do istniejącej centrali ppoż. typ Polon 4900, system Polon
4000 znajdującej się w piwnicy w Dyspozytorni.”
a) Prosimy o podanie jakie systemy p.poż. oraz jaki typ centrali: POLON 4900 czy POLON 4000
Zamawiający posiada.
b) Prosimy także o informację, czy w centrali jest wolne miejsce do zabudowania 1 pętli instalacji ?
Odpowiedź:
Ad. a) Zamawiający informuje, iż posiada system POLON 4000 oraz centralę POLON 4900
Ad. b) Zamawiający informuje, iż w centrali jest wolne miejsce do zabudowania 1 pętli instalacji
Pytanie nr 105
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Dot.: Przedmiotu zamówienia
W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający podaje:
„Ciepło dla nagrzewnic centrali wentylacyjnej zostanie pokryte z węzła cieplnego wspólnego dla
pracowni rezonansu i radiologii zabiegowej. Wykonać podłączenie centrali wentylacyjnej do
instalacji ciepła w piwnicy.”
Prosimy o podanie długości trasy łączącej wspólny węzeł cieplny z miejscem posadowienia
centrali wentylacyjnej rezonansu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż odległość centrali wentylacyjnej do instalacji ciepła w piwnicy: ok. 10 m.
Pytanie nr 106
Dot. Urządzenie dodatkowe, pkt 263: Strzykawka automatyczna do MR.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania oferty z automatyczną strzykawką do podawania
kontrastu Empower MR o następujących parametrach:
•
Dwugłowicowy wstrzykiwacz automatyczny umożliwiający podanie środka kontrastowego i
soli fizjologicznej;
•
Hydrauliczny układ napędowy tłoków (brak zakłóceń skaner-iniektor);
•
Głowica bez zasilania bateryjno/akumulatorowego;
•
Zatwierdzony dla skanerów o polu magnetycznym do 7 Tesli;
•
Blokada przechyłu, pomagająca minimalizować ryzyko wystąpienia zatorów powietrznych;
•
Prędkość przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1);
•
Systeme KVO (Keep Vein Open), zapewnienie drożności wkłucia przez podawanie 0,25 ml
soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s);
•
Aplikacja do obsługi danych IRISMR ( m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego,
kalkulator GFR);
•
Zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI);
•
Kolorowy, dotykowy panel sterujący;
•
Pamięć do 50 protokołów badań?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 263 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:

263

Strzykawka automatyczna do MR dwugłowicowa:
zasilanie przewodowe 230V i/lub z akumlatora
zamontowanego w strzykawce (możliwość
wielokrotnego ładowania akumulatora), dotykowy
pulpit sterujący, panel programowania strzykawki
w sterowni, niezbędne okablowanie, statyw
jezdny, możliwość napełniania wkładów środkiem
kontrastowym poza pomieszczeniem, w którym
znajduje się MR, czyli poza działaniem pola.
Startowy zestaw 100 sztuk wkładów z łącznikami
ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką.

Tak

Parametr nie podlega ocenie w
zakresie kryterium oceny ofert:
PARAMETRY TECHNICZNE

Tak

Parametr nie podlega ocenie w
zakresie kryterium oceny ofert:
PARAMETRY TECHNICZNE

który otrzymuje nowe brzmienie:

263

Strzykawka automatyczna do MR dwugłowicowa:
zasilanie przewodowe 230V i/lub z akumlatora
zamontowanego w strzykawce (możliwość
wielokrotnego ładowania akumulatora), dotykowy
pulpit sterujący, panel programowania strzykawki
w sterowni, niezbędne okablowanie, statyw
jezdny, możliwość napełniania wkładów środkiem
kontrastowym poza pomieszczeniem, w którym
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znajduje się MR, czyli poza działaniem pola.
Startowy zestaw 100 sztuk wkładów z łącznikami
ciśnieniowymi dostarczonych ze strzykawką.
lub:
Dwugłowicowy wstrzykiwacz automatyczny
umożliwiający podanie środka kontrastowego i soli
fizjologicznej;
• Hydrauliczny układ napędowy tłoków (brak zakłóceń
skaner-iniektor);
• Głowica bez zasilania bateryjno/akumulatorowego;
• Zatwierdzony dla skanerów o polu magnetycznym do
7 Tesli;
• Blokada przechyłu, pomagająca minimalizować
ryzyko wystąpienia zatorów powietrznych;
• Prędkość przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1);
• Systeme KVO (Keep Vein Open), zapewnienie
drożności wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli
fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s);
• Aplikacja do obsługi danych IRISMR ( m.in.: dane
pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator GFR);
• Zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0
PSI);
• Kolorowy, dotykowy panel sterujący;
• Pamięć do 50 protokołów badań?

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
1. W SIWZ zmienia zapis z:

Przewodniczący

Magdalena Kozak………………………………………………………………….

Sekretarz:

Katarzyna Cieślak ………………….…………….………………………………

Członkowie:

Tomasz Ważny

…………………………………………………………………

Agnieszka Wiktor ………………………………………………………………
Adam Ryszczyk ………………………………………………………………..
Jolanta Wojcierowska …….……………………………………………………
Ewa Kosecka …………………………...……………………………………….

który otrzymuje nowe brzmienie:

Przewodniczący

Katarzyna Cieślak ………………………………………………………………….

Sekretarz:

Monika Kokot ………………………..…………….………………………………
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Członkowie:

Zdzisław Lach

……………………………………………………………………

Agnieszka Wiktor ……………………………………………….…………………
Adam Ryszczyk …………………………………………………………….……..
Jolanta Wojcierowska …….…………………………………………………….…
Ewa Kosecka …………………………...…………………………….…………….
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
zmienia treść ogłoszenia, oraz dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 28.07.2015 r.;
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z
dnia 28.07.2015 r.;
- Program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie z dnia 28.07.2015 r.;
- Wzór umowy - załącznik nr 12 do SIWZ po zmianie z dnia 28.07.2015 r..

Miejsce, termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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