BZP/38/382-14/15

Jastrzębie-Zdrój, 15.07.2015r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i montaż Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego
Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla nowego urządzenia BZP/38/38214/15
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 15.07.2015r.

W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
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
Pkt 9.7 SIWZ 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 2
Pkt 9.7 SIWZ w zakresie wymaganych dokumentów
Czy Zamawiający dopuści załączenie dokumentów wymienionych w SIWZ w p.9.7 w języku
angielskim?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 3
Dotyczy: poz. 165

165

System zasilania awaryjnego UPS (moc min. 35 [kW]) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy
wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania)
badania w czasie nie krótszym niż 10 min.
Uwaga - dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego wymagane jest zapewnienie min.
fluoroskopii, ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie

Czy Zamawiający dopuści System zasilania awaryjnego UPS gwarantujący podtrzymanie pracy
wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania
(zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min i o mocy 15 kVA? Uzasadnienie: Istnieje

1

rozwiązanie umożliwiające zastosowanie UPS o mniejszej mocy niż 35kVA, tak, aby spełniało wymogi
określone przez Zamawiającego dla podtrzymania pracy angiografu
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 165 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
165

System zasilania awaryjnego UPS (moc min. 35 [kW]) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy
wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania
w czasie nie krótszym niż 10 min.
Uwaga - dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego wymagane jest zapewnienie min. fluoroskopii,
ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie

który otrzymuje nowe brzmienie:

165

System zasilania awaryjnego UPS (moc min. 35 [kW]) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy
wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania
w czasie nie krótszym niż 10 min.
Uwaga - dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego wymagane jest zapewnienie min. fluoroskopii,
ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie
Uwaga – system zasilania awaryjnego UPS zasilać będzie sieć IT (gniazda 230V i oświetlenie).

Ponadto w pozostałych kwestiach Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 4
Dotyczy: 172
172

Aparat do mierzenia krzepliwości pełnej krwi – wymagane parametry techniczne w zał. nr 2

Czy Zamawiający ma na myśli parametry techniczne opisane w Załączniku nr 1b?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 172 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
172

Aparat do mierzenia krzepliwości pełnej krwi – wymagane parametry techniczne w zał. nr 2

który otrzymuje nowe brzmienie:
172

Aparat do mierzenia krzepliwości pełnej krwi – wymagane parametry techniczne w zał. nr 1b

Pytanie 5
Dotyczy SIWZ ust. 6.2 pkt. 6 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:
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?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Rozdziale 6. pkt. 6.2. ppkt. 6) SIWZ oraz w § 11 ust. 6 Wzoru umowy, stanowiącego 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 serwis fabryczny 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, 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 6
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7a, 14 oraz Załącznik nr 1 pkt 184 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 14
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. 7a, 13 SIWZ zmienia zapis z:
7a „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*”
13 „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;*”
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 184 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
184

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

który otrzymuje nowe brzmienie:

184

Zdalna diagnostyka serwisowa urządzenia przez modem lub router ISDN lub połączenie
sieciowe.
UWAGA - Zamawiający informuje, iż zapewni łącze internetowe do zdalnego sterowania, oraz

posiada router do połączenia Spiec Site to Site
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;”
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który otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca zapewni zdalną diagnostykę serwisową urządzenia/urządzeń przez modem lub router ISDN
lub połączenie sieciowe;*”
Zamawiający dodaje zapis w § 11, 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 7
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7a, 14 oraz Załącznik nr 1 pkt 184 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 14
Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie
połączenia IPSec Site to Site?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź do pytania nr 6
Pytanie nr 8
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7a, 14 oraz Załącznik nr 1 pkt 184 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 14
Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routhera, który dostarczyłby
Wykonawca?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź do pytania nr 6
Pytanie nr 9
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7a, 14 oraz Załącznik nr 1 pkt 184 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę o uzupełnienie umowy paragrafem dotyczącym zabezpieczenia
danych osobowych o treści?:
„1.Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten
nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub
która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
2.Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza
dotyczących pacjentów szpitala.3.Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących
części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe
pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń
uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących
się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby
świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww.
danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania świadczeń objętych umową.
Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest
uprawniony do ich udostępniania. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności
zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyższe czyni zadość przepisowi art. 31 ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zaleca
się by Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania
jakiegokolwiek świadczenia objętego umową, wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych
na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń.
Wykonawca nie odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania świadczeń objętych
umową, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy
sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy rozumianej, jako wina umyślna”.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
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w § 16 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 16
Postanowienia końcowe
Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych\ niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
1) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca wykaże spełnienie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy
podwykonawca;
2) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność
ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył
lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia;
3) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby
legitymującej się uprawnieniami wymaganymi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia).
Przedstawione w § 17 ust. 4 przypadki strony udokumentują w sposób nie budzący zastrzeżeń,
ustalając przy tym nowy termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron

i tym samym dodaje nowe paragrafy, które otrzymują brzmienie:

1.

2.

3.

§ 16
Zabezpieczenie danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek
ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek
publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i
faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza
dotyczących pacjentów szpitala.
Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub
przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak
również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń
uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i
znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia
Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie
zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania
świadczeń objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych
osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. Wykonawca zastosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Powyższe czyni zadość przepisowi art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zaleca się by Zamawiający,
każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia
objętego umową, wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji
stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń. Wykonawca nie
odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania świadczeń objętych umową, w tym za
koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w
której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy rozumianej, jako wina umyślna.
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4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

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.
§ 17
Postanowienia końcowe
Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych\ niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
1) w zakresie innych podmiotów na zasobach, których wykonawca się opierał wykazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwykonawca wykaże spełnienie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania dotychczasowy
podwykonawca;
2) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność
ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył
lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia;
3) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby
legitymującej się uprawnieniami wymaganymi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia).
Przedstawione w § 17 ust. 4 przypadki strony udokumentują w sposób nie budzący zastrzeżeń,
ustalając przy tym nowy termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron

Pytanie nr 10
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 7c oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 7 pkt c
Prosimy o potwierdzenie, że dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
dodaje do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, brakujący § 3, który otrzymuje
brzmienie:
§3
Dni robocze
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć, dni robocze
liczone od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Pytanie nr 11
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 8 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 8
Nie istnieje techniczna możliwość dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku angiografu.
Instalacja trwa szereg tygodni, powiązana jest z koniecznością odbioru przez Sanepid. Niniejszy
podpunkt nie ma zastosowania w przypadku takiego typu urządzenia. Mając na uwadze powyższe
prosimy Zamawiającego o usunięcie podpunktu.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Rozdziale 6. pkt. 6.2. ppkt. 8) SIWZ oraz w § 11 ust. 8 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12
do SIWZ, zmienia zapis z:
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„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego
urządzenia/urządzeń w czasie określonym w pkt. 7) od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie
Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia urządzenie zamienne(podzespół) tej samej klasy i o tych samych
parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.”
który otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonego i zamontowanego
urządzenia/urządzeń w czasie określonym w pkt. 7) 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.”
Pytanie nr 12
Dotyczy SIWZ ust 6.2 pkt 10 oraz Załącznik nr 12 par 11 ust 10
Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o wykreślenie
zapisu: „W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie
określonym w pkt. 7), bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7),
Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”
Powyższy wniosek wynika z faktu, że trudnym jest zgodzić się Wykonawcy na wykonywanie
jakichkolwiek prac serwisowych przez pracowników nie posiadających odpowiednich uprawnień
udzielonych przez Wytwórcę do wykonywania czynności serwisowych szczególnie w okresie
gwarancji, kiedy to Wykonawca odpowiada między innymi za ewentualne negatywne konsekwencje
wynikające z wadliwego działania sprzętu. Dodać należy, że tylko personel posiadający odpowiednie
uprawnienia nadane i aktualizowane przez Wytwórcę może wykonywać odpowiednie czynności
serwisowe i gwarantuje poprawne działanie sprzętu. W przypadku udzielenia wyjaśnienia
negatywnego wnosimy o uzasadnienie decyzji lub zmianę powołanej regulacji w sposób następujący:
„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt. 7), bądź
niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej posiadającej autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy”
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Rozdziale 6. pkt. 6.2. ppkt. 10) SIWZ oraz w § 11 ust. 10 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr
12 do SIWZ, zmienia zapis z:
„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt. 7), bądź
niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”
który otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w pkt. 7), bądź
niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej posiadającej autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.”
Pytanie nr 13
Dotyczy SIWZ ust 7.1 pkt 2 oraz Załącznik nr 1 pkt 166, 167 oraz Załącznik nr 12 par 5, par 6 ust 1 pkt
2 oraz Załącznik nr 12 par 12 ust 4 pkt 1h, 5
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:
w Rozdziale 7. pkt. 7.1. ppkt. 2 SIWZ zmienia zapis z:
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„wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Angiografu, dostawa, montaż, uruchomienie
Angiografu, przeszkolenie personelu, przekazanie do eksploatacji”
który otrzymuje nowe brzmienie:
„wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Angiografu, dostawa, montaż, uruchomienie
Angiografu, 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”
w pozycji 166 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ)
zmienia zapis z:
166

Szkolenie aplikacyjne w ośrodku referencyjnym dla 3 lekarzy min 2 dni

który otrzymuje nowe brzmienie:
166

Szkolenie aplikacyjne w ośrodku referencyjnym dla 3 lekarzy min 2 dni
UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu

w pozycji 167 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ)
zmienia zapis z:
167

Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni
UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia
szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie

który otrzymuje nowe brzmienie:
167

Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni
UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia
szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie
UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu

w § 5 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
§5
Szkolenia
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 3 lekarzy w ośrodku
referencyjnym Wykonawcy przez minimum 2 dni robocze;
2) Szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników
w siedzibie Zamawiającego min 14 dni
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
Angiografu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy Angiografu.
który otrzymuje nowe brzmienie:
§5
Szkolenia*
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 3 lekarzy w ośrodku
referencyjnym Wykonawcy przez minimum 2 dni robocze;
2) Szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników
w siedzibie Zamawiającego min 14 dni
UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia szkolenia
aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.

8

3) Udzielenie telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników pracowni
Angiografu po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji i rękojmi w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy Angiografu.
* Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu
w § 6 ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Angiografu, dostawa, montaż,
uruchomienie Angiografu, przeszkolenie personelu, przekazanie do eksploatacji
który otrzymuje nowe brzmienie:
wykonanie adaptacji ogólnobudowlanej pomieszczeń dla potrzeb Angiografu, dostawa, montaż,
uruchomienie Angiografu, 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.
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).
w § 12 ust 4 pkt 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 14
Dotyczy Załącznik nr 1 pkt 166 oraz Załącznik nr 12 par 5 ust 1 pkt 1
Szkolenie aplikacyjne w ośrodku referencyjnym dla 3 lekarzy min 2 dni
Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku szkolenia poza siedzibą Zamawiającego zwrotu przez
Wykonawcę kosztów transportu (samolot/pociąg) oraz noclegu?
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.
Pytanie nr 15
Załącznik nr 1 pkt 167 oraz Załącznik nr 12 par 5 ust 1 pkt 2
Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni
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.
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 167 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:

167

Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni

który otrzymuje nowe brzmienie:

167

Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego dla 5 lekarzy i 6 techników min 14 dni
UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia
szkolenia aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie

oraz w § 5 ust 1 pkt 2 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
“Szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w siedzibie
Zamawiającego min 14 dni;”
który otrzymuje nowe brzmienie:
“Szkolenie aplikacyjne w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 5 lekarzy i 6 techników w siedzibie
Zamawiającego min 14 dni
UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia szkolenia
aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.”

Pytanie nr 16
Dotyczy Załącznik nr 1 pkt 186 w zw. z par. 4 pkt 18
Mając na względzie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy Zamawiający
wyrazi zgodę na wykreślenie obowiązku udostępnienia kodów / loginów / haseł serwisowych
po upływie gwarancji i zastąpienie powołanego wymagania odpowiednim szkoleniem pracowników
technicznych zamawiającego.
Jednocześnie w przypadku odpowiedzi negatywnej czy zamawiający przewiduje zawarcie
odpowiedniej umowy licencyjnej wraz z zachowaniem tajemnicy służbowej i poufności?
Wskazać należy, że prawa autorskie do oprogramowania serwisowego, w tym kodów / loginów /
haseł serwisowych, należą, co do zasady do wytwórcy wyrobu medycznego i korzystanie z nich przez
inne podmioty - zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa autorskiego - wymaga
zawarcia odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego,
gdzie licencje takowe bazują na wzorach, co do zasady jednakowych dla wszystkich licencjobiorców,
i na ich treść zasadniczo nie mają wpływu dystrybutorzy ani importerzy wyrobów medycznych.
Pragniemy również zwrócić uwagę, że tylko przeszkolone osoby powinny dysponować dostępem do
zaawansowanych funkcji serwisowych gdyż wszelka ingerencja na tym poziomie może skutkować
uszkodzeniem urządzenia lub pogorszeniem warunków jego pracy. Przekazując kody / loginy /
hasła serwisowe Zamawiający bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko z tytułu wystąpienia
incydentu medycznego w przypadku, jeżeli by taki wystąpił. Należy dodać, ze wszystkie
autoryzowane serwisy powinny zatrudniać inżynierów wyszkolonych przez Wytwórców,
posiadających również dostęp do odpowiednich aktualizacji oprogramowania, które to może być
modyfikowane w trakcie eksploatacji urządzenia. Dodatkowo wniosek o wyjaśnienie jest o tyle
zasadny, że może wystąpić sytuacja, kiedy Zamawiający udostępni powołane klucz/hasła serwisowe
nieautoryzowanym serwisom sprzętu medycznego, czyli faktycznie osobom nieuprawnionym
do wykonywania odpowiednich czynności, gdzie, co warto dodać to pracownik Zamawiającego
nabywa odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności a nie Zamawiający. Tym samym
według Nas zasadnym jest, aby w miejsce wymagań dostarczenia kluczy serwisowych po upływie
okresu gwarancji dokonać szkolenia dla pracowników Zamawiającego przez Wytwórcę w zakresie
serwisowania wyrobów dostarczonych, co zapewni możliwość dobrej współpracy z autoryzowanymi
serwisami i lepszą kontrolę ich pracy?
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 186 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz
w § 4 ust. 18 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
„Wykonawca nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaże wszystkie niezbędne
kody, loginy i hasła oraz inne niezbędne informacje do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu
zamówienia umożliwiające świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub
certyfikowanym firmom serwisowym”.
który otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do protokolarnego przekazania
wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych niezbędnych informacji do wszystkich
dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż
producent autoryzowanym lub certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracownikom Zamawiającego
przeszkolonym przez Wykonawcę, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie
określonym przez wytwórcę wyrobu medycznego”.
Pytanie nr 17
Dotyczy §11 ust. 8 i 9 wzoru umowy
Prosimy o zmianę ust. 9 na: „W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania
opisanego w pkt. 8), będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów pilnych badan zleconych
przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto patrz odpowiedź na pytanie nr 11 i 12.

Pytanie nr 18
W różnych częściach SIWZ istnieją drobne rozbieżności w zapisach z zakresu gwarancji. Czy
zamawiający potwierdza, iż każdorazowo w SIWZ jeśli mowa o gwarancji i rękojmi na przedmiot
zamówienia należy ich zakres rozumieć jako: ,,Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot
zamówienia rękojmię i gwarancję pełną z przeglądami, częściami zamiennymi, materiałami
eksploatacyjnymi (bez jednorazowych i zużywalnych) wymaganymi do przeglądów okresowych,
serwisem min 60 miesięcy”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 19
Dotyczy załącznika nr 2 ,,Program funkcjonalno-użytkowy” ETAP II pkt11. Sala konsultacyjna.
Zamawiający wymaga dostawy komputera z możliwością wyświetlania obrazów z PACS. Prosimy
o sprecyzowanie, czy komputer ma być wyposażony w oprogramowanie do przeglądania obrazów
w formacie DICOM oraz jakie funkcjonalności oprogramowania są wymagane?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Programie funkcjonalno – użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt II. Zakres robót
ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, ppkt 11. Sala konsultacyjna dodaje zapis:
* Komputer zainstalowany w Sali Konsultacyjnej będzie podłączony do sieci PACS i wyposażony
w możliwość projekcji obrazu na telewizor i rzutnik. Komputer powinien zostać wyposażony
w aplikację kliniczną do otwierania plików DICOM i funkcje obróbki obrazu tj: funkcje geometryczne
– pomiar długości, gęstości, itp. Zoomowanie, zmiana gęstości, zmiana layoutu itp., funkcji MIP,
MPR, VR.
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Komputer powinien zostać wyposażony w stację CD/|DVD-ROM i możliwość importu
i wyświetlania obrazów z nośnika CD/DVD.
Pytanie nr 20
Prosimy o potwierdzenie, że dla urządzeń wymaganych do dostarczenia w ramach cz. II SIWZ II.
„Zakres robót ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia”, zamawiający nie wymaga
na etapie składania ofert dostarczenia CE, DOC?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert dostarczenia CE, DOC. Zatem Zamawiający
podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 21
W SIWZ w pkt.7 podany jest termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 11.12.2015.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji projektowej dla
potrzeb angiografu wraz z uzyskaniem wszelkich potrzebnych materiałów, badań, uzgodnień
branżowych i ekspertyz. Ponadto dokumentacja musi być kompletna i spełniać wszelkie wymogi
prawne w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku konieczności uzyskania
pozwolenia na budowę, gdzie termin urzędowy wynosi do 65 dni od daty złożenia dokumentacji,
podany termin realizacji zamówienia, określony na konkretną datę, może się okazać niemożliwy do
wykonania, z uwagi na np. przedłużającą się procedurę urzędową uzyskania pozwolenia na budowę,
na którą Wykonawca nie ma wpływu. Wnosimy o zapisanie, że w przypadku przedłużającej się
procedury uzyskania pozwolenia na budowę, Zamawiający wydłuży okres realizacji zamówienia o
okres niniejszej zwłoki.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 22
W SIWZ w pkt. 6.3 podany jest okres gwarancji i rękojmi wraz z minimalnymi wymaganiami dla
robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb angiografu. Czy Zamawiający
dopuszcza aby okres gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia związane z robotami
budowlanymi był zgodny z gwarancją producenta? Czy Zamawiający będzie wymagał w ramach
trwania gwarancji serwisu dostarczonych urządzeń w zakresie robót budowlanych np. centrali
wentylacyjnej oraz urządzeń klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia objęte adaptację wraz z
materiałami eksploatacyjnymi?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 23
W Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2) w części opisowej (Par. I) mamy podane dwa
etapy realizacji przedmiotu zamówienie. W opisie Etapu II Wykonawca zobligowany jest do
uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Z uwagi, że
Wykonawca nie ma wpływu na terminy urzędowe, prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie miało wpływu na termin wykonania
zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 24
W Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2) w zakresie robót ogólnobudowlanych (Par.
II) mamy zapis, że nowy kabel zasilający dla centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z nawilżaniem
na potrzeby angiografu, ma przewidywać także zapas mocy dla centrali wentylacyjnej pomieszczeń
Rezonansu Magnetycznego. Czy Wykonawca ma założyć, w celu policzenia zapasu mocy kabla,
centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną z nawilżaniem dla pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego?
Czy należy także przewidzieć rezerwę mocy dla agregatu wody lodowej na potrzeby pracowni
Rezonansu Magnetycznego?
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Programie funkcjonalno – użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt II. Zakres robót
ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, ppkt 1. Pomieszczenie techniczne 1
(segment 7) dodaje zapis:
Należy przewidzieć rezerwę mocy dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji Rezonansu Magnetycznego oraz
przewidzieć rezerwę mocy dla agregatu wody lodowej dla Rezonansu Magnetycznego.

Pytanie nr 25
W Programie funkcjonalno-użytkowym (Załącznik nr 2) w zakresie robót ogólnobudowlanych (Par.
II) mamy zapis dotyczący myjni lekarskiej dwustanowiskowej. Prosimy o potwierdzenie, czy myjnia
niniejsza ma być ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Programie funkcjonalno – użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt II. Zakres robót
ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, ppkt 7. Myjnia lekarzy zmienia zapis z:
Posadzka - wykładzina elektroantystayczna Tarkett lub równoważna. Sufit podwieszany z atestem
do pomieszczeń zabiegowych. Ściany zabezpieczone tapetą z włókna malowane zgodnie
z wymaganiami do sal zabiegowych. Zabudować myjnię lekarską dwustanowiskową. Myjnie
wyposażyć w wymagane urządzenia higieniczne ze stali nierdzewnej. Pomieszczenie wentylowane
i klimatyzowane.
który otrzymuje nowe brzmienie:
Posadzka - wykładzina elektroantystayczna Tarkett lub równoważna. Sufit podwieszany z atestem
do pomieszczeń zabiegowych. Ściany zabezpieczone tapetą z włókna malowane zgodnie
z wymaganiami do sal zabiegowych. Zabudować myjnię lekarską dwustanowiskową (myjnia lekarska
dwustanowiskowa powinna posiadać wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty, nie koniecznie
ze stali nierdzewnej, natomiast wyposażenie myjni ze stali nierdzewnej). Myjnie wyposażyć
w wymagane urządzenia higieniczne ze stali nierdzewnej. Pomieszczenie wentylowane
i klimatyzowane.
Pytanie nr 26
Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagać instalacji lamp bakteriobójczych? Jeśli tak,
to prosimy o sprecyzowanie ilości oraz parametrów lamp?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 27
Dotyczy pkt 55
55

Zakres napięcia kV dla radiografii [kV]

50 – 125

Prosimy o wprowadzenie znaku ,,min” poprzedzającego wymagany przez Zamawiającego zakres w
następujący sposób: Zakres napięcia kV dla radiografii [kV] min. 50 – 125
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 55 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
55

Zakres napięcia kV dla radiografii [kV]

50 – 125
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który otrzymuje nowe brzmienie:
55

Zakres napięcia kV dla radiografii [kV]

min 50 – 125

Pytanie nr 28
Dotyczy pkt 90
90

Wymiary detektora dla płaszczyzny B (min. 30 [cm] x 30 [cm]) z
efektywnym polem obrazowania min. 29 [cm] x 26 [cm]

Tak

W związku z tym, że system biplane dedykowany jest do badań neuro-radiologicznych
uzasadnieniem merytorycznym jest zaoferowanie detektora płaszczyzny B o rozmiarze
dostosowanym do rozmiaru głowy i parametrem granicznym efektywne pole obrazowania min. 29
cm x 26 cm. Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowej punktacji według
poniższego wzoru:
Efektywne pole obrazowania = 29 x26 cm – 5 pkt
Efektywne pole obrazowania większe niż 29 x26 cm – 0 pkt
Jednocześnie, jeżeli Zamawiający zgadza się z powyższa punktacją proponujemy zrezygnować
z premiowania parametrów w punktach 91, 92, 94. Tak wyspecyfikowane parametry stałyby
wówczas w sprzeczności z przeznaczaniem detektora, który przede wszystkim winien być
dostosowany do rozmiaru i zgodny z przeznaczeniem wymaganym przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 29
Dot. Par. 5
Czy Zamawiający dopuszcza aby ośrodki referencyjne wskazane zostały przez wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w § 5 ust. 1 pkt. 1 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 3 lekarzy w ośrodku
referencyjnym Wykonawcy przez minimum 2 dni robocze;
który otrzymuje nowe brzmienie:
Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 3 lekarzy w ośrodku
referencyjnym Wykonawcy, który może wskazać Wykonawca przez minimum 2 dni robocze;
Pytanie nr 30
Dotyczy par. 7 ust. 2
Prosimy o potwierdzenie, że w cenie mając być również skalkulowane koszty udzielania licencji
na oprogramowanie?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
Dodaje pozycję 193 do Zestawienia parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ)
oraz w § 4 ust. 20 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, który otrzymuje nowe
brzmienie:
„Wykonawca
udzieli
Zamawiającemu
licencji
na
korzystanie
z
zainstalowanego
w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji,
serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie
określonym przez wytwórcę oprogramowania, przy czym:
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1) licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez
Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia,
2) licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za
dostawę urządzenia,
3) licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia,
4) prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom
trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem,
regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia,
5) jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy
serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie
kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do
oprogramowania będą protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu
trwania gwarancji”.
Pytanie nr 31
Dotyczy par. 9 w zw. z par. 6
Prosimy o doprecyzowanie, iż termin realizacji umowy uwarunkowany jest terminem przekazania
pomieszczeń do adaptacji, które Zamawiający winien przekazać w terminie nie później niż ……
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie limitu kar umownych do 10% wartości brutto
zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 33
Prosimy o wskazanie, w jakim terminie Zamawiający uzurpuje sobie prawo do odstąpienia?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
§ 15 ust. 1 pkt. 3 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, zmienia zapis z:
„oprócz przypadku wymienionego w § 15 ust.1 pkt. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
a) gdy zostanie złożony wniosek o upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy;
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.”
który otrzymuje nowe brzmienie:
„oprócz przypadku wymienionego w § 15 ust.1 pkt. 1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w terminie 14 dni w następujących sytuacjach:
d) gdy zostanie złożony wniosek o upadłość lub nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy;
e) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
f) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.”
Pytanie nr 34
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
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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 35
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu rękojmi tak, aby okres rękojmi którym będzie
związany Wykonawca odpowiadał okresowi wskazanemu w przepisach kodeksu cywilnego.
Przyjęcie kodeksowego terminu rękojmi pozwoli na utrzymanie równowagi Stron umowy, a słuszny
interes Zamawiającego nadal zostanie zabezpieczony niestandardowym 36 miesięcznym okresem
gwarancyjnym. Ponadto, Wykonawca nie będąc obciążony dodatkowym ryzykiem wydłużonego
okresu rękojmi może zaoferować Zamawiającemu korzystniejszą cenę realizacji przedmiotu
zamówienia. Z uwagi na powyższe oraz fakt, że Strony w profesjonalnym obrocie realizują swoje
uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają przede wszystkim z możliwości jakie daje im
gwarancja postulujemy o zmianę okresu rękojmi.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 36
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 działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
dodaje do § 16 ust. 4 Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie:
„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.”
Pytanie nr 37
Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne
Ad wymagania ogólne
Czy Zamawiający oczekuje by konstrukcja aparatu umożliwiała zamocowanie monitora funkcji
życiowych zarówno z boku aparatu (na ramieniu) jak i na górze aparatu (w specjalnym regulowanym
uchwycie)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 38
Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne
Ad 21
Czy Zamawiający oczekuje aparatu z systemem oddechowym (nie dotyczy rur oddechowych
na ramieniu) zamocowanym na ramieniu obrotowym umożliwiającym pozycjonowanie odpowiednio
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do sytuacji na sali operacyjnej? Oraz posiadającym możliwość konfiguracji systemu oddechowego
po prawej lub po lewej stronie aparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 39
Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne
Ad tryby wentylacji
Czy Zamawiający oczekuje aparatu z wbudowanym respiratorem anestetycznym nie zużywającym
gazów do napędu? Takie rozwiązanie przynosi oczywiste korzyści finansowe – brak dodatkowego
zużycia drogich gazów medycznych – oraz kliniczne – jakość prowadzonej wentylacji jest
porównywalna z jakością jaką oferują respiratory stacjonarne stosowane na OIT.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 40
Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne
Ad 33
Czy Zamawiający oczekuje by dostarczony aparat posiadał tryb wentylacji synchronizowanej
ze wspomaganiem ciśnieniowym tzn. SIMV/PS? Taki rozwiązanie ma istotne znaczenie kliniczne.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 41
Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne
Ad Prezentacja graficzna
Czy Zamawiający oczekuje by ekran respiratora był wbudowany w ścianę przednią aparatu, czy
dopuszcza także inne rozwiązania?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 42
Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne
Monitor pacjenta
Do punktu 17
Czy Zamawiający wymaga, aby opisana w tym punkcie stacja dokująca była wyposażona w replikator
gniazd takich jak zasilanie, podłączenie drukarki, podłączenie dodatkowego ekranu, podłączenie sieci
przesyłania danych?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 43
Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne
Do punktu 18
Prosimy o potwierdzenie, że wymagane jednoczesne wyświetlanie co najmniej 6 odprowadzeń jest
oczekiwane w przypadku zastosowania układu 5 elektrod EKG.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 44
Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne
Do punktu 33
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Czy Zamawiający wymaga aby opisany w tym punkcie pomiar był realizowany przez moduł
pomiarowy, sterowany z oferowanego systemu monitorowania?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 45
Zał. nr 1a Aparat do znieczulenia z monitorowaniem – wymagane parametry techniczne
Do punktu 34
Czy Zamawiający wymaga aby opisany w tym punkcie pomiar był realizowany przez moduł
pomiarowy, sterowany z oferowanego systemu monitorowania?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 46
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 3
L.p.
3

Całość systemu obrazowania angiograficznego
wyposażona w funkcje umożliwiające redukcję
dawki promieniowania (na ciało pacjenta) o
minimum 50% w fluoroskopii i o minimum 70%
w badaniach subtrakcyjnych w stosunku do
badań wykonywanych na systemach
angiograficznych oferenta produkowanych do
roku 2012, co zostało potwierdzone w badaniach
opublikowanych w czasopismach medycznych

Parametr
wymagany
Tak/Nie

Liczba punktów za
parametry techniczne
Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt

Parametry
oferowane

W powyższym wymogu Zamawiający punktuje producentów, którzy od niedawna (nie wcześniej niż
2012 r.) dbają o bezpieczeństwo pacjenta i obsługi obniżając dawkę dla oferowanych systemów
jednocześnie dyskryminując producentów, którzy od dawna stosowali systemy aktywnej redukcji
dawki. Nasza firma stosuje z dużym powodzeniem bardzo skuteczne i zaawansowane systemy
redukcji dawki od wielu lat, dużo wcześniej niż inne firmy, dlatego odniesienie się do systemów z tak
wczesnych lat produkcji jest nie adekwatne do faktycznych możliwości aparatu.
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
3

Całość systemu obrazowania angiograficznego
wyposażona w funkcje umożliwiające redukcję
dawki promieniowania udowodnione
publikacjami lub badaniami

Parametr
wymagany
Tak/Nie

Liczba punktów za
parametry techniczne
Tak - 10 pkt
Nie - 0 pkt

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 47
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 20
L.p.
20

Automatyczny, elektroniczny lub silnikowy, bez
ingerencji obsługi, obrót obrazu dla kompensacji
obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu
do pozycji z boku stołu pacjenta

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne

Parametry
oferowane

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga kompensacji obrotu obrazu dla każdego możliwego
w oferowanym urządzeniu kąta ramienia z boku pacjenta?
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pisząc o kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia do pozycji
z boku stołu rozumie kąt 90 stopni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 48
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 21
L.p.
21

Ręczne, bez używania silnikow ustawianie
statywu do pozycji parkingowej z wbudowanym
hamulcem uruchamianym ręcznie. Włącznik
hamulców umieszczony po obu stronach
statywu montowanego do podłogi

Parametr
wymagany
Tak/Nie

Liczba punktów za
parametry techniczne
Tak - 2 pkt
Nie - 0 pkt

Parametry
oferowane

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu antykolizyjności przy ręcznym przesuwaniu statywu
do pozycji parkingowej? Pragniemy wskazać, że z uwagi na wymaganą pełną automatykę urządzenia
wszystkie ruchy są w pełni zautomatyzowane i niemożliwe do zrealizowania bez udziału silników,
a tzw. awaryjne przesunięcie do wymaganej pozycji odbywa się za pomocą przycisków na obudowie
statywu. Ponadto, biorąc pod uwagę wymóg zapewnienia urządzenia w UPS gwarantującego
zapewnienie ruchów stołu i statywu, premiowanie funkcjonalności polegającej na ręcznym (bez
udziału silników) ustawianiu ruchów w tak skomplikowanym urządzeniu jest zupełnie bezzasadne
Poza tym ręczne przesuwanie statywu nie zapewnia antykolizyjnego zabezpieczenia ruchów statywu.
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
21

Manualne ustawianie statywu do pozycji z boku
pacjenta uruchamiane ręcznie przyciskami na
statywie z zachowaniem pełnej antykolizyjności
systemu,

Parametr
wymagany
Tak/Nie

Liczba punktów za
parametry techniczne
Tak - 2 pkt
Nie - 0 pkt

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 49
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 23
L.p.
23

Pozycjoner składający się z dwóch niezależnych
ramion C, umożliwiających wzajemnie
niezależne wykonywanie ruchów rotacji i
angulacji.

Parametr
wymagany
Tak/Nie

Liczba punktów za
parametry techniczne
Tak - 3 pkt
Nie - 0 pkt

Parametry
oferowane

Wymagana w pkt. 23 funkcjonalność umożliwiająca wzajemnie niezależne wykonywanie ruchów
rotacji i angulacji realizowana jest w różny sposób przez systemy oferowane na rynku przez
czołowych producentów tego typu urządzeń. Opisane i wymagane w pkt. 23 rozwiązanie (połączenie
dwóch niezależnych ramion) oferowane jest w systemach producenta – firmę Philips. ma zasadniczą
wadę - zmniejszony rozmiaru ramienia „wewnętrznego”.
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
23

Pozycjoner umożliwiających wzajemnie
niezależne wykonywanie ruchów rotacji i
angulacji.

Parametr
wymagany
Tak/Nie

Liczba punktów za
parametry techniczne
Tak - 3 pkt
Nie - 0 pkt

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 50
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 33
L.p.

Parametr

Liczba punktów za

Parametry
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wymagany
Ręczne, bez używania silników ustawianie
Tak/Nie
statywu do pozycji parkingowej z wbudowanym
hamulcem uruchamianym ręcznie. Włącznik
hamulców umieszczony
po obu stronach statywu

33

parametry techniczne
Tak - 2 pkt
Nie - 0 pkt

oferowane

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu antykolizyjności przy ręcznym przesuwaniu statywu
do pozycji parkingowej? Pragniemy wskazać, że z uwagi na wymaganą pełną automatykę urządzenia
wszystkie ruchy są w pełni zautomatyzowane i niemożliwe do zrealizowania bez udziału silników,
a tzw. awaryjne przesunięcie do wymaganej pozycji odbywa się za pomocą przycisków na obudowie
statywu. Ponadto, biorąc pod uwagę wymóg zapewnienia urządzenia w UPS gwarantującego
zapewnienie ruchów stołu i statywu, premiowanie funkcjonalności polegającej na ręcznym (bez
udziału silników) ustawianiu ruchów w tak skomplikowanych urządzeniu jest zupełnie bezzasadne.
Dodatkowo, pragniemy nadmienić, że ręczne przesuwanie statywu nie zapewnia antykolizyjnego
zabezpieczenia ruchów statywu.
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.

Parametr
wymagany

33

Manualne ustawianie statywu do pozycji z
boku pacjenta uruchamiane ręcznie
przyciskami na statywie z zachowaniem
pełnej antykolizyjności systemu,

Tak/Nie

Liczba punktów za
parametry
techniczne
Tak - 2 pkt
Nie - 0 pkt

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 51
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 38
L.p.
38

Zmotoryzowany ruch wzdłużny płyty pacjenta
(co najmniej przy angiografii peryferyjnej)

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Czy Zamawiający dopuści aparat z równoważną funkcjonalnością automatycznego płynnego ruchu
statywu z lampą i detektorem wzdłuż całej dostępnej części przeziernej stołu?
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
38

Zmotoryzowany ruch wzdłużny płyty pacjenta
(co najmniej przy angiografii peryferyjnej) lub
równoważny w całym zakresie przesuwu blatu
ruch statywu z lampą

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 38 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
L.p.
38

Zmotoryzowany ruch wzdłużny płyty pacjenta
(co najmniej przy angiografii peryferyjnej)

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny

Parametry
oferowane
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ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

który otrzymuje nowe brzmienie:
L.p.
38

Zmotoryzowany ruch wzdłużny płyty pacjenta
(co najmniej przy angiografii peryferyjnej) lub
równoważny w całym zakresie przesuwu blatu
ruch statywu z lampą

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Pytanie nr 52
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 51
L.p.
51

Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości
jego przezierności nie większa niż ekwiwalent
1,4 mm Al

Parametr
wymagany
≤1,4

Liczba punktów za
parametry techniczne
Wartość najmniejsza
- 3 pkt
Wartość graniczna
- 0 pkt,
Pozostałe
proporcjonalnie

Parametry
oferowane

Czy Zamawiający dopuści aparat z niewiele większą pochłanialnością blatu tj 1,5 mmAl?
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
51

Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości
jego przezierności nie większa niż ekwiwalent
1,4 mm Al

Parametr
wymagany
≤1,5

Liczba punktów za
parametry techniczne
Wartość najmniejsza
- 3 pkt
Wartość graniczna
- 0 pkt,
Pozostałe
proporcjonalnie

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 53
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 69
L.p.
69

Rozpraszanie ciepła anody dla płaszczyzny A
[W]

Parametr
wymagany
>=6667 W

Liczba punktów za
parametry techniczne
Wartość największa
- 2 pkt,
graniczna
- 0 pkt,
pozostałe
proporcjonalnie

Parametry
oferowane

Nasza firma od wielu lat stosuje z dużym powodzeniem bardzo skuteczne i zaawansowane systemy
redukcji dawki, dlatego w systemie, który proponujemy nie ma potrzeby stosowania lamp o tak
dużym rozpraszaniu ciepła.
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
69

Rozpraszanie ciepła anody dla płaszczyzny A
[W]

Parametr
wymagany
>=5500 W

Liczba punktów za
parametry techniczne
Wartość największa
- 2 pkt,
graniczna
- 0 pkt,
pozostałe
proporcjonalnie

Parametry
oferowane
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 54
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 79
L.p.
79

Rozpraszanie ciepła anody dla płaszczyzny A
[W]

Parametr
wymagany
>=6667 W

Liczba punktów za
parametry techniczne
Wartość największa
- 2 pkt,
graniczna
- 0 pkt,
pozostałe
proporcjonalnie

Parametry
oferowane

Nasza firma od wielu lat stosuje z dużym powodzeniem bardzo skuteczne i zaawansowane systemy
redukcji dawki, dlatego w systemie, który proponujemy nie ma potrzeby stosowania lamp o tak
dużym rozpraszaniu ciepła.
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
79

Rozpraszanie ciepła anody dla płaszczyzny A
[W]

Parametr
wymagany
>=5500 W

Liczba punktów za
parametry techniczne
Wartość największa
- 2 pkt,
graniczna
- 0 pkt,
pozostałe
proporcjonalnie

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 55
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 85
L.p.
85

Matryca detekcyjna panelu dla płaszczyzny A
(fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako
liczba rzeczywistych elementow, z ktorych
odczytywany jest obraz w panelu)
[']

Parametr
wymagany
>= 4,5 mln

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Czy Zamawiający dostosuje wielkość pikseli matrycy do wymaganej wielkości piksela tj 194 um?
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
85

Matryca detekcyjna panelu dla płaszczyzny A
(fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako
liczba rzeczywistych elementow, z ktorych
odczytywany jest obraz w panelu)
[']

Parametr
wymagany
>= 3,1 mln

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 56
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 104
L.p.
104

Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne z
częstotliwością między 20-30 oraz 10-15
[pulsow/s] oraz jedna wartość poniżej 10

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny

Parametry
oferowane
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[pulsow/s].

ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z fluoroskopią o wartościach między innymi 20 i 30 imp/s?.
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
104

Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne z
częstotliwością z zakresu 20-30 oraz 10-15
[pulsow/s] oraz min jedna wartość poniżej 10
[pulsow/s].

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert: PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 57
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 116
L.p.
116

Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej –
bolus realizowany przesuwem płynnym stołu
przy nieruchomym statywie lub przesuw
krokowy

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
Parametry
parametry techniczne oferowane
przesuw płynny stołu
przy nieruchomym
statywie z
interaktywnym
wpływem na
przebieg badania
- 5 pkt
przesuw krokowy
stołu przy
nieruchomym
statywie lub
odwrotnie
- 1 pkt.
Inne – 0 pkt

Czy Zamawiający dopuści aparat z równoważną funkcjonalnością automatycznego płynnego ruchu
statywu z lampą i detektorem wzdłuż całej dostępnej części przeziernej stołu?
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
116

Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej –
bolus realizowany przesuwem płynnym stołu
przy nieruchomym statywie lub przesuw
krokowy lub realizowany przesuwem statywu z
lampą przy nieruchomym stole

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
Parametry
parametry techniczne oferowane
przesuw płynny stołu
lub statywu z lampą
przy nieruchomym
statywie / stole z
interaktywnym
wpływem na
przebieg badania
- 5 pkt
przesuw krokowy
stołu przy
nieruchomym
statywie lub
odwrotnie
- 1 pkt.
Inne – 0 pkt

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
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Pytanie nr 58
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 124
L.p.
124

HD [GB].

Parametr
wymagany
>= 280

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert:
PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Czy Zamawiający dopuści aparat z pojemnością dysku stacji roboczej do rekonstrukcji min 160 GB?
Stacja rekonstrukcji nie służy do archiwizacji badań i proponowana pojemność w sposób
wystarczający zapewnia płynność pracy na urządzeniu.
•

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę tego punktu na:

L.p.
124

HD [GB]

Parametr
wymagany
>= 160

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert:
PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 59
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 139
L.p.
139

Funkcjonalność umożliwiające zastosowanie
jako roadmapingu 3D zaimportowanych
obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z systemów
PET. Obrazy te powinny zostać uprzednie w
odpowiedni sposób zarejestrowane z
oprogramowaniem angiografu. Funkcjonalność
powinna współpracować z obrazami
uzyskanymi na systemach PET rożnych
producentów.

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert:
PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert:
PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Wnosimy o zmianę tego punktu na:
L.p.
139

Funkcjonalność umożliwiające zastosowanie
jako roadmapingu 3D zaimportowanych
obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z systemów
PET. Obrazy te powinny zostać uprzednie w
odpowiedni sposób zarejestrowane z
oprogramowaniem angiografu. Funkcjonalność
powinna współpracować z obrazami
uzyskanymi na systemach PET rożnych
producentów.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pozycji 139 w Zestawieniu parametrów techniczno – użytkowych (Załącznik nr 1 do SIWZ) zmienia
zapis z:
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139

Funkcjonalność umożliwiające zastosowanie jako roadmapingu
3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z
systemów PET. Obrazy te powinny zostać uprzednie w
odpowiedni sposób zarejestrowane z oprogramowaniem
angiografu. Funkcjonalność powinna współpracować z
obrazami uzyskanymi na systemach PET różnych
producentów.

Tak

który otrzymuje nowe brzmienie:

139

Funkcjonalność umożliwiające zastosowanie jako roadmapingu
3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z
systemów PET. Obrazy te powinny zostać uprzednio w
odpowiedni sposób zarejestrowane z oprogramowaniem
angiografu. Funkcjonalność powinna współpracować z
obrazami uzyskanymi na systemach PET różnych
producentów.

Tak

Pytanie nr 60
Dot. załącznika nr 1 (Parametry techniczno - użytkowe angiografu dwupłaszczyznowego), punkt 163
L.p.
163

Monitor LCD 40 cali montowany w sterowni
przekazujący sygnał funkcji życiowych z
kolumny anestezjologicznej, umożliwiający
wgląd wizualny parametrów życiowych
pacjenta lekarzowi anestezjologowi w sterowni
bez wchodzenia do sali badań wraz z instalacją
sygnału aparat do znieczulenia – monitor w
sterowni

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert:
PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Wnosimy o wyjaśnienie oczywistej pomyłki pisarskiej i zmianę tego punktu na:
L.p.
163

Monitor LCD min. 40 cali montowany w
sterowni przekazujący sygnał funkcji życiowych
z kolumny anestezjologicznej, umożliwiający
wgląd wizualny parametrów życiowych
pacjenta lekarzowi anestezjologowi w sterowni
bez wchodzenia do sali badań wraz z instalacją
sygnału aparat do znieczulenia – monitor w
sterowni

Parametr
wymagany
Tak

Liczba punktów za
parametry techniczne
Parametr nie podlega
ocenie w zakresie
kryterium oceny
ofert:
PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametry
oferowane

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 61
Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie Załącznika nr 1
do SIWZ, punkt 161 oraz jego modyfikacją z dnia 07.07.2015 zwracamy się z wnioskiem
o przywrócenie pierwotnych, neutralnych zapisów dotyczących w/w punktu („Angiograficzny,
automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem (z pakietem
startowym – 100 wkładów).
UZASADNIENIE:
Modyfikacja z dnia 07.07.2015 dokonana przez Zamawiającego w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ,
punkt 161 wskazuje na jaskrawe preferowanie jednego w skali światowej urządzenia, jakim jest
wstrzykiwacz kontrastu ACCUTRON HP D niemieckiej firmy MEDTRON A.G., na rzecz
dyskryminowania wszelkich innych produktów z tej grupy, co nie jest zgodne z zasadami uczciwej
konkurencji.
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Dokonana przez Zamawiającego w/w modyfikacja jest z punktu widzenia potrzeb klinicznych
i wyniku prowadzonego badania, w nieuzasadniony sposób rażąco krzywdząca dla innych niż
produkt niemieckiej firmy MEDTRON A.G. o nazwie ACCUTRON HP D, wstrzykiwaczy kontrastu
i wskazuje na jaskrawe preferowanie rozwiązań technologicznych stosowanych wyłącznie we
wstrzykiwaczach kontrastu o nazwie handlowej ACCUTRON HP D, produkowanych przez
niemiecką firmę MEDTRON A.G., ponieważ tylko te urządzenia spełniają aktualne wymogi
Zamawiającego.
Ponadto, pragniemy także zauważyć, iż dystrybutorem sprzętu niemieckiej firmy MEDTRON A.G.
w Polsce, na zasadach wyłączności, jest firma SYNEKTIK S.A. z Warszawy. Firma SYNEKTIK SA
z Warszawy występuje też JEDNOCZEŚNIE jako jeden z autoryzowanych w Polsce dystrybutorów
sprzętu firmy SIEMENS (w tym również angiografów tej firmy).
Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą jak na wstępie tj. o przywrócenie pierwotnych,
neutralnych zapisów dotyczących Załącznika nr 1 do SIWZ, punkt 161, co pozwoli na zaoferowanie
w przedmiotowym postępowaniu przetargowym jednego z kilku dostępnych na rynku światowym
modeli automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu produkowanych przez kilka renomowanych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 62
W punkcie 6.6.2, podpunkt 7 podane są wymagane terminy działań naprawczych. Zamawiający
wymaga podjęcia prac przy zdalnej diagnostyce w ciągu maksymalnie 4 godzin oraz podjęcia działań
naprawczych w miejscu zainstalowania aparatu w ciągu 24 godzin.
Prosimy o wydłużenie ww terminów w sposób następujący:
7) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach serwisu gwarancyjnego do:
a) podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce <= 8h – w dni robocze od
poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) podjęcia działań naprawczych w przypadku naprawy w miejscu instalacji <= 48h w
dni robocze,
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 63
W punkcie 8.1. podpunkt 2 Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się realizacją w ciągu
ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert przynajmniej jednego zadania polegającego
na dostawie i montażu stacjonarnego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń , którego wartość
winna wynosić minimum 3.500.000,00 zł. brutto.
W Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane, wydane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759, z późn. zm.1), paragraf 1.1, punkt 3 stanowi,
że Zamawiający może żądać „3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;”
Wyżej przytoczone Rozporządzenie stwierdza, że zamawiający może (nie musi) żądać wykazu
wykonanych dostaw lub usług, a przede wszystkim nie określa kwot, tj. wartości dostaw lub usług,
których realizacją wykonawca ma się wykazać. Zrozumiałe jest, że zamawiający chce mieć pewność,
iż wykonawca posiada doświadczenie w realizacji zadania porównywalnego z przedmiotem
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zamówienia. Jednakże nie wartość zrealizowanego przedmiotu zamówienia jest najważniejsza,
a stopień jego złożoności.
Prosimy o obniżenie wymaganej wartości zrealizowanego zadania polegającego na dostawie
i montażu stacjonarnego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń do kwoty 3 milionów złotych lub
wyrażenie zgody na wykazanie się realizacją dostawy i instalacji innych systemów rtg (np.
tomografów).
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Rozdziale 8. pkt. 8.1. ppkt. 2) SIW zmienia zapis z:
„W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o
charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia – co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie i montażu
Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń, którego wartość winna wynosić minimum
3 500 000,00zł brutto.”
który otrzymuje nowe brzmienie:
„W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o
charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia – co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie i montażu
Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń, którego wartość winna wynosić minimum
3 000 000,00zł brutto.”
w załączniku nr 8 do SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT
zmienia zapis z:
*W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją
pomieszczeń, którego wartość winna wynosić minimum 3 500 000,00zł brutto.

który otrzymuje nowe brzmienie:
*W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją
pomieszczeń, którego wartość winna wynosić minimum 3 000 000,00zł brutto.

Pytanie nr 64
W paragrafie 13 wzoru umowy Zamawiający przewiduje następujące kary umowne:
a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia licząc
od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia
umowy brutto,
d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 15% wynagrodzenia
umownego brutto,
e) za niespełnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 18 w wysokości 15%
wynagrodzenia umownego brutto,
Wyżej wymienione kary są dużo wyższe niż powszechnie stosowane w tego rodzaju kontraktach.
Prosimy o ich obniżenie w sposób następujący:
a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umowy brutto za każdy dzień opóźnienia,
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b) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia licząc od
dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umowy brutto,
d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto,
e) za niespełnienie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 18 w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 65
Proszę o podanie z czego wykonane są ściany istniejące dylatacyjne (żelbet, cegła?).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż ściana dylatacyjna w rejonie wejścia do projektowanego pomieszczenia
angiografu wykonana jest z cegły.
Pytanie nr 66
Proszę o podanie z czego wykonana jest ściana pomiędzy salką konsultacyjną, a korytarzem
głównym, w której należy wykonać nowe przejścia (żelbet, cegła?).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż ściana pomiędzy korytarzem a salką konsultacyjną (obecnie pomieszczenie
zespołu ds. zakażeń) wykonana jest z cegły.
Pytanie nr 67
Według SIWZ nowo projektowaną instalację gazów medycznych należy włączyć do istniejących
przewodów zlokalizowanych w piwnicy w segmencie 19. Proszę o określenie punktu włączenia
w piwnicy lub orientacyjnej odległości.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Programie funkcjonalno – użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt 5. Wymagania ogólne
dotyczące instalacji, ppkt 3) Instalacja gazów medycznych, zmienia zapis z:
3) Instalacja gazów medycznych
Wykonanie instalacji w zakresie wynikającym z potrzeb technologicznych i wymagań dla pracowni
Angiografu. Należy doprowadzić instalacje tlenu (2 punkty), próżni, podtlenku azotu, sprężonego powietrza
5bar (2 punkty) do kolumny sufitowej w pomieszczenia Sali badań. Dodatkowo dla kolumny należy zabudować
odciąg gazów poanestetycznych.
W pomieszczeniu przygotowania i wybudzenia pacjenta wykonać instalację i ścienne punkty poboru
GM w ilości: 1xO2, 1xVAC, 1xAir.
Nowoprojektowaną instalację włączyć do istniejących przewodów zlokalizowanych w piwnicy w segmencie 19.
Na poziomie piwnic pod pionami zamontować skrzynki odwadniające, natomiast dla pracowni angiografu
zabudować skrzynkę zaworowo sygnalizacyjno informacyjną wraz z sygnalizatorami wynośnymi zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
który otrzymuje nowe brzmienie:
3) Instalacja gazów medycznych
Wykonanie instalacji w zakresie wynikającym z potrzeb technologicznych i wymagań dla pracowni
Angiografu. Należy doprowadzić instalacje tlenu (2 punkty), próżni, podtlenku azotu, sprężonego powietrza
5bar (2 punkty) do kolumny sufitowej w pomieszczenia Sali badań. Dodatkowo dla kolumny należy zabudować
odciąg gazów poanestetycznych.
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W pomieszczeniu przygotowania i wybudzenia pacjenta wykonać instalację i ścienne punkty poboru
GM w ilości: 1xO2, 1xVAC, 1xAir.
Nowoprojektowaną instalację włączyć do istniejących przewodów zlokalizowanych w piwnicy w segmencie 19.
Planowany punkt włączenia się do instalacji gazów medycznych w segmencie 19 „przecięcie korytarzy”,
przewidywana długość nowej instalacji poziomej około 50mb o ile projekt nie założy inaczej.
Na poziomie piwnic pod pionami zamontować skrzynki odwadniające, natomiast dla pracowni angiografu
zabudować skrzynkę zaworowo sygnalizacyjno informacyjną wraz z sygnalizatorami wynośnymi zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 68
W PFU brak informacji na temat rolet dla okien w pomieszczeniu sterowni. Prosimy o potwierdzenie,
że należy ująć w ofercie.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Programie funkcjonalno – użytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) pkt II. Zakres robót
ogólnobudowlanych do wykonania w ramach zamówienia, ppkt 9 STEROWNIA, zmienia zapis z:
9. Sterownia
Posadzka - wykładzina przewodząca z odprowadzeniem ładunków elektrostatycznych,
Sufit podwieszany z atestem do pomieszczeń zabiegowych. Ściany zabezpieczone tapetą z włókna malowane
zgodnie z wymaganiami do sal zabiegowych. Wejście do magazynu: drzwi aluminiowe otwierane ręcznie,
przeszklone szybą mleczną. W sterowni zabudować grzejnik c.o. z termostatem w celu ewentualnego dogrzania
pomieszczenia. Pomieszczenie wentylowane i klimatyzowane.
Wyposażenie meblowe:
- blat dwustanowiskowy
- fotele obrotowe w tapicerce zmywalnej - 2 sztuki
który otrzymuje nowe brzmienie:
9. Sterownia
Posadzka - wykładzina przewodząca z odprowadzeniem ładunków elektrostatycznych,
Sufit podwieszany z atestem do pomieszczeń zabiegowych. Ściany zabezpieczone tapetą z włókna malowane
zgodnie z wymaganiami do sal zabiegowych. Wejście do magazynu: drzwi aluminiowe otwierane ręcznie,
przeszklone szybą mleczną. W sterowni zabudować grzejnik c.o. z termostatem w celu ewentualnego dogrzania
pomieszczenia. Wykonanie żaluzji aluminiowych, wewnętrznych, podnoszonych elektrycznie 100%
zaciemnienia. Pomieszczenie wentylowane i klimatyzowane.
Wyposażenie meblowe:
- blat dwustanowiskowy
- fotele obrotowe w tapicerce zmywalnej - 2 sztuki
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
w Załączniku nr 1 do SIWZ „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych” w punkcie 168
Zamawiający, zmienia zapis z:
168

Aparat do znieczulania z monitorowaniem montowanym na kolumnie sufitowej – wymagane parametry
techniczne w załączniku nr 1

który otrzymuje nowe brzmienie:
168

Aparat do znieczulania z monitorowaniem montowanym na kolumnie sufitowej – wymagane parametry
techniczne w załączniku nr 1a

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 15.07.2015 r.;
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie z
dnia 15.07.2015 r.;
- Program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 r.;
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- WYKAZ WYKONANYCH ZADAŃ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT - załącznik nr 8 do SIWZ
po zmianie z dnia 15.07.2015 r.;
- Wzór umowy - załącznik nr 12 do SIWZ po zmianie z dnia 15.07.2015 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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