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WYJAŚNIENIE, ZMIANA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/28/2017, pn. Dostawa i instalacja tomografu 
komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości 
oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w 
Szczecinie Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego”  

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu, a ponadto Zamawiający dokonuje zmiany 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłuża termin składania ofert. 
 
 
Pytania Wykonawców: 
 
ZESTAW 6 
 
Dotyczy SIWZ, Rozdział VI, pkt 10.1 

1. Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w 

dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych 

Załączniku nr 1A i 1B do siwz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (wymagania dodatkowe: 

szkolenia, wykonanie prac adaptacyjnych), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje dostarczenia wspomnianych w pytaniu powyżej materiałów 

informacyjnych na wezwanie, a nie wraz z ofertą, składaną w wyznaczonym w SIWZ terminie. Jeśli tak, czy 

Zamawiający zrezygnuje z wymogu wskazania numerów stron z katalogów w kolumnie nr 3 Załącznika nr 1A 

i 1B? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział VI pkt 10 ppkt 1) Zamawiający potwierdza oraz 
podtrzymuje wymóg podanie nr strony z katalogu w kolumnie 3 załącznika 1A i 1B do SIWZ.  
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Dotyczy Załącznika nr 1A i 1B: 
 

3. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ, Pkt 111 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania 

naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co może wydłużyć 

czas importu nawet do 5 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie prawidłowej diagnostyki nastąpi w ciągu 

1 dnia roboczego to w takich przypadkach może się zdarzyć, iż wymiana importowanej części wraz z 

niezbędnymi testami odbędzie się siódmego dnia. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas 

naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ, Pkt 113 - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane 

z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby 

wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez 

zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a 

Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym 

prosimy o zmianę treści punktu 114 i nadanie mu brzmienia:  

„Możliwość maksymalnie 2  awarii o tych samych objawach,  w przypadku wystąpienia trzeciej awarii tego 

samego  podzespołu wymiana podzespołu  na nowy” 

 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu 113 w zaproponowanym brzmieniu. 

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – 
Tomograf komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 
5. Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 1. „Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu 

matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° projekcji/obrót/element dla 
najkrótszego oferowanego czasu obrotu, Największa wartość-20 pkt, Najmniejsza wartość (nie 
mniej niż 1900/projekcji /obrót/ element) 0 - pkt, Pozostałe proporcjonalnie” 

Częstotliwość próbkowania jest z jednym z elementów przekładających się na rozdzielczość obrazu. 

Rozdzielczość tą Zamawiający punktuje w parametrze 21 niniejszego załącznika. Tak więc przyznawania jeszcze 

punktów za jeden z elementów potrzebny do uzyskania tej rozdzielczości wydaje się być oczywistą omyłką. W 

związku z powyższym prosimy o poprawienie tej omyłki i wykreślenie parametru z elementów ocenianych, lub 

alternatywnie zredukowanie ilości punktów do 5 pkt, tak jak innych technologii pośrednich potrzebnych do 

uzyskania wartości docelowych np. pkt 18 ilość nastaw poziomu redukcji dawki potrzebnej do uzyskania jak 

najniżej dawki w badaniu w pkt 22. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji 
 

6. Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 2. „Rzeczywista moc generatora, Największa wartość -80 
pkt, najmniejsza wartość (nie mniej niż min. 72 kW) -0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie” 

Zamawiający w parametrach 29, 30, 48, 49, 50, 51, 52 załącznika nr 1A do SIWZ pokazuje, że najważniejsza 

dla niego jest optymalizacja dawki przy uzyskaniu jak najlepszego obrazu. Aby to osiągnąć Zamawiający nie 

będzie ustawiał maksymalnych możliwych parametrów prądowo-napięciowych na tomografie, czyli nie będzie 

korzystał z maksymalnej, tylko z optymalnej, mocy generatora. Tak więc przyznawania tak duże liczby 

punktów tj. 80 pkt w tym parametrze za maksymalną moc generatora wygląda na oczywistą omyłkę. 

Szczególnie, że żaden z parametrów jakościowych/ergonomicznych czy poprawiających bezpieczeństwo nie 

ma tak wysokiej punktacji. W związku z powyższym prosimy o poprawienie tej omyłki na 10 pkt, tak jak 

innych parametrów opisujących dawkę czy jakość obrazu. 
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. 
 

7. Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 21 „Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w 
płaszczyźnie X/Y, w czasie pełnego skanu dla min. 64 warstw akwizycyjnych, w matrycy 512 x 
512 dla fantomu 20 cm w punkcie 0 % MTF, w polu akwizycyjnym 50 cm min. 15 pl/cm, 
Największa wartość 20 pkt, Graniczna wartość 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie” 

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby przy podaniu oferowanej rozdzielczości podać tryb i parametry 

akwizycji obrazu w tym kolimację, dla której osiągana jest taka rozdzielczość? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

8. Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 39 „Szkolenie pracowników szpitala min 2 osoby z 
wykonywania napraw oraz przeglądów aparatu. Potwierdzone imiennym certyfikatem przez 
autoryzowany serwis producenta. Po okresie gwarancji możliwość zakupu części zamiennych 
bez wykupowania usługi serwisowej według cen katalogowych producenta z maksymalnie 10% 
marżą.” 

Pracownicy szpitala są standardowo szkoleni z konserwacji i prawidłowej eksploatacji sprzętu, w tym jak 

przeprowadzać testy kontroli jakości urządzenia. Jednakże do pełnego przeglądu technicznego i naprawy 

potrzebują specjalistycznego sprzętu i specjalistycznej wiedzy, którą to serwisanci producenta nabywają 

poprzez wieloletnie długie szkolenia, wyjazdy i praktykę. Czy w związku z tym Zamawiający zechciałby 

zrezygnować z tego wymogu lub zmniejszył mu wagę punktową do 20pkt? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyrażą zgody. 
Jednocześnie informuje, iż zgodnie z udzielonymi odpowiedziami dla zestawu 10 modyfikuje 
załącznik 1B do SIWZ poz.39 i przyjmuje ona brzmienie: 

 

39. 

Szkolenie pracowników szpitala min. 2 osoby z wykonywania napraw 

oraz przeglądów aparatu. Potwierdzone imiennym certyfikatem przez 

autoryzowany serwis producenta. 

 

Po okresie gwarancji możliwość zakupu części zamiennych bez 

wykupowania usługi serwisowej według cen katalogowych sprzedaży 

Wykonawcy z upustem 10%. 

 

TAK - 55 pkt 
NIE -  0 pkt 

 

 
 

9. Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ pkt 40 „Długość udzielanej gwarancji na cały przedmiot 
dostawy minimum. 24 miesiące., 24 m-ce –   0 pkt., 36 m-cy – 10 pkt., 48 m-cy – 20 pkt.” 

Umieszczenie zasad oceny za gwarancję sprawia mylne wrażenie, że punkty za długość gwarancji będą 

przyznawane zarówno w kryterium „Parametry jakości”, jak i później w kryterium „Okres gwarancji”. 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że punkty za gwarancję nie wliczają się do kryterium oceny „Parametry 

jakości (pozacenowe) - 20 %” a są one jedynie wyjaśnieniem sposobu przyznawania punktów za okres 

gwarancji w kryterium „Okres gwarancji”?   

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iz pozycje 1-39 załącznika 1B do SIWZ opisują parametry 
jakościowe, natomiast poz.40 załącznika odnosi się do kryterium oceny „okres gwarancji”. 

 
10. Dotyczy SIWZ Rozdział XIII „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w części 
dotyczącej ”Okres gwarancji – 20% 
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Sposób przyznania punktów w kryterium ”okres gwarancji” 

- dla terminu gwarancji wynoszącego 24 m-ce – 0 pkt 
- dla terminu gwarancji wynoszącego 36 m-cy – 10 pkt 
- dla terminu gwarancji wynoszącego 48 m-cy – 20 pkt 
Przy czym minimalny termin dostawy to 24 miesiące.” 

Pragniemy zauważyć, że ustawienie tak wysokiej wagi kryterium Okres Gwarancji – 20% powoduje, że 

Wykonawcy, którzy będą aż o 33% drożsi (relacja 20% za gwarancję do 60% za cenę) i zaoferują dłuższą 

gwarancję są wstanie wygrać niniejsze postępowanie. I zgodnie z zasadami oceny taka oferta będzie 

musiała być wybrana jako oferta najkorzystniejsza.  

Może to skutkować sytuacją, w której, przy kilku ofertach w budżecie przekroczenie jednego z oferentów 

budżetu nawet o 33% i zaoferowanie długiej gwarancji pozwoli mu być ofertą najlepszą.  

Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje przekroczenie budżetu o 33% lub alternatywnie czy 

Zamawiający nie zechciałby zmniejszyć wagę kryterium do 5% co będzie stanowić 8,3% wartości 

przedmiotu Zamówienia, a co stanowi realną cenę za wydłużenie okresu gwarancji, na rzecz oceny 

technicznej (zmiana z 20% na 35%)? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wagę kryterium „okres gwarancji” zgodnie z zapisami 
SIWZ. Jednocześnie Zamawiający poprawiona oczywista omyłkę pisarską dotycząca 
minimalnego terminu gwarancji. Zapis przyjmuje brzmienie: 
„Sposób przyznania punktów w kryterium ”okres gwarancji” 

- dla terminu gwarancji wynoszącego 24 m-ce – 0 pkt 
- dla terminu gwarancji wynoszącego 36 m-cy – 10 pkt 
- dla terminu gwarancji wynoszącego 48 m-cy – 20 pkt 
Przy czym minimalny termin gwarancji to 24 miesiące.” 

 

11. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ w części STACJE LEKARSKIE – 3szt. 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że opisane funkcjonalności opogramowań klinicznych w punktach 71-

93 mają być dostępne jednoczasowo dla trzech użytkowników pracujących na trzech dostarczanych 

stacjach lekarskich? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
12. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ w części STANOWISKA OPISOWE W OPARCIU O SERWER 

POSTPROCESSINGOWY DO KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI CT. 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że na 7 stanowiskach zdalnych (z terenu lokalizacji Zamawiającego) 

lekarze na oddziałach będą korzystać z funkcjonalności oprogramowań klinicznych w opisanych w 

punktach 71-76 i które mają być dostępne jednoczasowo dla wszystkich nich na wszystkich 7 

stanowiskach? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

13. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ pkt 26. „Szybkość skanowania spiralnego min. 175 mm/s” 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że dla zaoferowanej szybkości skanowania spiralnego będzie wymagał 

podania szerokości kolimacji detektora [mm], wartości pitch i prędkości obrotu lampy [s] dla której ta 

szybkość jest osiągana? Pozwoli to Zamawiającemu wyliczyć prawidłowość podanej szybkości (zgodnie ze 

wzorem = szerokość kolimacji detektora * pitch / czas obrotu) i niknąć sytuacji, w której oferenci będą 

podawać szybkość przesuwu blatu, która nie będzie możliwa do wykorzystania w skanowaniu spiralnym. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

14. Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ pkt 105 „Dostawa awaryjnego zasilacza UPS umożliwiającego 
dokończenie rozpoczętego skanowania przez zaoferowany aparat KT” 
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Pragniemy zauważyć, że czasy skanowań na tomografach 64-rzędowych sięgają rzędu kilku sekund, a 

więc ryzyko zaniku zasilania w trakcie skanowania jest znikome, natomiast proces rekonstrukcji obrazu, 

jego przesyłania trwa minuty i to utrata danych obrazowych jest zagrożona podczas takiego zaniku. 

Dodatkowo tak potężne systemu UPS wymagają wymiany ogniw akumulatorowych co 2 lata i dodatkowych 

pomieszczeń technicznych z układami chłodzenia by zapewnić im wymagane środowisko pracy. 

Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje UPSa którego zadaniem będzie podtrzymanie zasilania  

• konsoli operatorskiej, tak aby zakończyła ona proces rekonstrukcji i zapisu/przesłania obrazów oraz 

bezpieczne zamknięcie systemu 

• systemu chłodzenia lampy, w celu uniknięcia sytuacji przegrzania lampy w wyniku zaniku zasilania  

Dopuszczenie niniejszego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu zredukować koszty zakupu i utrzymania 

tak dużego UPSa. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje punkt 105 załącznika 1A do SIWZ i przyjmuje ono 
następujące brzmienie : 
„Dostawa zasilacza UPS, którego zadaniem będzie podtrzymanie zasilania konsoli 
operatorskiej, tak, aby zakończyła  ona proces rekonstrukcji i zapisu/przesłania obrazów 
oraz bezpieczne zamknięcie systemu oraz podtrzymanie systemu chłodzenia lampy, w celu 
uniknięcia sytuacji przegrzania lampy w wyniku zaniku zasilania lub dostawa awaryjnego 
zasilacza UPS umożliwiającego dokończenie rozpoczętego skanowania przez zaoferowany 
aparat KT.”  
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – 
Tomograf komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 
 

15. Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości 

minimum 512 kbit/s, ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym 

zestawienie tunelu VPN typu Ipsec? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zapewni łącze internetowe ze stałym adresem IP oraz posiada 
urządzenie typu firewall umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu Ipsec. 

 
16. W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego 

Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia 

sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP, 

umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 15. 
  
17. Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z 

wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 15. 
 

18. Czy Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą umowę o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 
  

19. Pkt 112 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części 

zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co może wydłużyć czas importu nawet do 5 dni 

roboczych. Przy założeniu, że wykonanie prawidłowej diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego to w takich 

przypadkach może się zdarzyć, iż wymiana importowanej części wraz z niezbędnymi testami odbędzie się 
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siódmego dnia. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych w 

przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymaganie. 
 
20. Pkt 114 - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 

części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, 

a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego 

modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną 

kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym prosimy o zmianę treści punktu 

114 i nadanie mu brzmienia:  

„Możliwość maksymalnie 2  awarii o tych samych objawach,  w przypadku wystąpienia trzeciej awarii tego 

samego  podzespołu wymiana podzespołu  na nowy” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu 113 w zaproponowanym brzmieniu. 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – 
Tomograf komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 
Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy: 
21. Par. 4 ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tego punktu następującego zdania: „W 

przypadku wymiany części zamiennej przedmiotu umowy gwarancja na tę część kończy się wraz z końcem 

gwarancji na przedmiot umowy "? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

22. Par. 4 ust. 13 - Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych 

podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia 

jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z 

zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za 

pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę 

odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie par. 4 ust. 13 Wzoru Umowy 

lub zmianę zapisu „własnym staraniem lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi” na „poprzez zlecenie 

ich usunięcia innemu autoryzowanemu podmiotowi”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania. 
 

23. Par. 7 ust. 1 pkt 5 - W naszej opinii zaproponowana w punkcie 5 kara umowna jest rażąco wysoka. 

Dodatkowo Zamawiający w par. 7 ust. 1 pkt 2 zapewnia sobie możliwość naliczania kar umownych  za 

opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy. Zwracamy się zatem z prośbą o usunięcie punktu 5 ze wzoru 

umowy. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania. 
 

24. Par. 7 ust. 1 pkt 8 - Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż kara umowna za odstąpienie od umowy 

wynosi max. 10% wartości przedmiotu umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną 

opisana w punkcie 8 do przyjętego w branży poziomu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania. 
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25. Par. 7 ust. 6 i 7 - Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy będzie 

ukształtowana zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przeciwne, rozszerzające rozumienie tego zapisu 

umowy prowadziłoby do naruszenia równowagi stron. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymagania. 
 

ZESTAW 7 

         

1. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed terminem złożenia ofert? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyznacza termin na przeprowadzenie wizji lokalnej na dzień 25.10. 
g.10, zbiórka przed budynkiem administacyjno –gospodarczym (dział techniczny), 
ul.Sokołowskiego klatka 11E.  Zamawiający wymaga wcześniejszego potwierdzenia 
obecności na wizji lokalnej poprzez dokonanie zgłoszenia imiennego na maila: 
panka@spwsz.szczecin.pl do dnia 24.10 do godziny 15. 
 

2. W zakresie robót budowlanych przewidzianych do wykonania Zamawiający wyszczególnił jedynie wykonanie 

kanałów kablowych oraz posadzki PCV. Zamawiający nie wspomina o wykończeniu ścian i stropu, 

oświetleniu, wentylacji, klimatyzacji etc. Czy roboty te wykonuje firma realizująca remont i adaptacje 

pomieszczeń w ramach oddzielnego zamówienia?  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z dokumentacja projektową, załącznik 1C do SIWZ. 
 

3. Według dokumentacji wymiar kanałów kablowych w warstwie posadzki to20x7cm. Czy w przypadku 

potrzeby zwiększenia głębokości kanałów konstrukcja stropu pod pracownią na to pozwala? 

ODPOWIEDŹ: Maksymalna możliwa głębokość kanałów to 7 cm.  
 

4. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 29  
Wnosimy o doprecyzowania brzmienia wymogu punktu w sposób eliminujący dwuznaczność sformułowania, w 

sposób następujący: 

29. 
Możliwość wykonywania badań naczyniowych w trybie CTA 4D, z redukcją dawki, w zakresie minimum 30 

cm 

 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonywało badanie angiograficzne w czasie 

rzeczywistym, z zastosowaniem algorytmu optymalizującego dawkę.  
 

5. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 33  
Wnosimy o doprecyzowanie brzmienia wymogu punktu w sposób jednoznacznie definiującego wymagania 

dotyczące sposobu wykonywania zabiegów fluoroskopii, w sposób następujący: 

33. 

Fluoroskopia z ekranem zawieszonym sufitowo, zapewniająca podgląd dla osób wykonujących zabiegi 

interwencyjne, w czasie rzeczywistym z częstotliwością min. 8 klatek/s, przy użyciu pedału nożnego 

(Monitor spełniający aktualne wymagania dla monitorów przeglądowych w TK zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego ) 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający utrzymuje dotychczasowe brzmienie parametru. 
 

6. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt.106 

Wnosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje zaoferowanie systemu podtrzymywania UPS dla 

konsoli operatorskiej tomografu czy też całego aparatu tomografu komputerowego, co znacząco 

podniosłoby koszt systemu UPS?   

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 14 z zestawu 6. 
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7. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 60 

Obsługa minimum 10 stanowisk lekarskich jednocześnie; w tym 3 szt. stacji lekarskich wymaganych i 

oferowanych w postępowaniu oraz dostęp z minimum 7 stanowisk zdalnych (z terenu lokalizacji 

Zamawiającego) bez spowolnienia pracy i ograniczeń licencyjnych 

Z uwagi na częściowo zdalny charakter pracy lekarzy opisujących badania,  

czy Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystanie puli licencyjnej z terenu lokalizacji Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 11 i 12 z zestawu 6. 
 

8. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt.  72-94 

APLIKACJE KLINICZNE DOSTĘPNE NA WSZYSTKICH STANOWISKACH OPISOWYCH 
JEDNOCZEŚNIE 

Zaawanasowane aplikacja kliniczne są dostarczane w modelu licencjonowania per jednoczasowy dostęp. W 

związku z powyższym zwracamy się z pytaniem: 

- czy Zamawiający ma na myśli po 3 licencje dla każdej funkcjonalności opisanej w puntach 72-94, co 

znacząco podniesie koszty systemu? 

- czy Zamawiający ma na myśli po jednej licencji dla każdej funkcjonalności z możliwością dostępu z 

każdego stanowiska opisowego? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 11 i 12 z zestawu 6. 

9. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 107 

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub 

innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu 

przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z 

technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/ 

utrzymania przedmiotowego urządzenia. 

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów 

świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która 

przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na 

podmiot świadczący usługi serwisowe. Wykonawca nie będzie miał prawa pobierania dodatkowego 

wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy licencji na oprogramowanie serwisowe. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.  
 

10. Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 114 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę awarii o tych samych objawach na awarię tego samego 

podzespołu, ponieważ tomograf komputerowy to skomplikowany sprzęt i awarie o tych samych objawach 

mogą być skutkiem równych usterek? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 4 z zestawu 6. 

11. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §1 ust. 11 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach 

dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 
 

12. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §1 ust. 17 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Zamawiający zakłada, że wydanie 

Zezwolenia ZPWIS nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 12 §2 
ust. 3 pkt. 1 poniżej. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa niewydania 

Zezwolenia ZPWIS wynikłego z przyczyn innych, aniżeli zawinione przez Wykonawcę.”? 

W obecnie wskazanym punkcie umowy brak jest mowy o protokole. 
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji zgodnie z zaproponowanym brzmieniem.  
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 

13. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §2 ust. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z w/w punktu zapisu o treści: „W toku czynności Odbioru 

Końcowego Wykonawca, w obecności przedstawicieli Zamawiającego zaprezentuje sposób jego użytkowania 

Tomografu Komputerowego, prezentując zastosowanie wszystkich funkcjonalności, opisanych w Załączniku 

nr 1 do Umowy.”? 

Taki może być czasochłonny i w standardowych czasach może nie być na to czasu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

14. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §2 ust. 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku, o którym mowa w ust. 3 10 

powyżej, Wykonawca sporządzi protokół odmowy dokonania odbioru, wskazując w nim przyczyny odmowy 

odbioru całości lub części Przedmiotu Umowy oraz, według własnego wyboru:[…]”? 

W obecnie wskazanym punkcie umowy brak jest mowy o protokole. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis na następujący: 
„W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający sporządzi protokół odmowy 
dokonania odbioru, wskazując w nim przyczyny odmowy odbioru całości lub części Przedmiotu 
Umowy oraz, według własnego wyboru:[…]”   
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

15. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §2 ust. 13 

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania praw i obowiązków stron, wyrazi zgodę na modyfikację w/w 

zapisu na: „Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy 

czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego 

odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez 

Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają 

korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru 

zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części 

przedmiotu umowy po raz drugi, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z 

jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową 

odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy. 

Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie ustalonym 

powyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca 

uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego 

przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego 

powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.”? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyrażą zgody. 
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16. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §4 ust. 12 

Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego 

eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, 

uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania 

rutynowej pracy. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

17. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §4 ust. 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Postanowienia ust. 11 10 pkt 2) stosuje się 

odpowiednio w przypadku, gdy Tomograf Komputerowy stanowiący Przedmiot Umowy w okresie 

obowiązywania gwarancji utraci właściwości, które Wykonawca zaoferował w Ofercie, lub których spełniania 

Zamawiający wymagał w Załączniku nr 1 do Umowy.”? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis na następujący: 
„Postanowienia ust. 11 pkt 2) stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Tomograf Komputerowy 
stanowiący Przedmiot Umowy w okresie obowiązywania gwarancji utraci właściwości, które 
Wykonawca zaoferował w Ofercie, lub których spełniania Zamawiający wymagał w Załączniku nr 
1 do Umowy.” 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

18. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §4 ust. 24 

Prosimy o doprecyzowanie że powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego 

Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych. 

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne 

przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego 

(dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii 

dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. 

Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym 

zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest 

również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp 

technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na 

powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz 

oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, 

jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. 

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dziesięcioletniej dostępności części zamiennych dla całego 
przedmiotu zamówienia, jeżeli taką częścią jest komponent komputerowy wykonawca może 
zaproponować komponent nowszy, lecz kompatybilny z przedmiotem zamówienia. Na przykład 
nowszy komputer stacji technika lub stacji lekarskiej. 

19. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §5 ust. 1 

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania zapisów, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisów poprzez 

dodanie zastrzeżenia o treści: „zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia 

Kupującego  z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku 

usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę, iż rękojmia i 
gwarancja, jakości są dwoma odrębnymi reżimami odpowiedzialności. 
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20. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §6 ust. 1, pkt. 3 i 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia” „zwłoką” – tak by Wykonawca ponosił 

negatywne konsekwencje przekroczenia terminów z przyczyn przez siebie zawinionych? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.   
 

21. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §6 ust. 6 

Prosimy o potwierdzenie, że zasady rozliczenia stron w przypadku odstąpienia będą wynikać z 

bezpośredniego zastosowania kc. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskazuje, iż w braku odrębnej regulacji umownej należy stosować, na 
podstawie odesłania z art. 139 ust. 1 PZP, właściwe przepisy KC. 

 

22. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „opóźnienia” „zwłoką” – tak by Wykonawca ponosił 

negatywne konsekwencje przekroczenia terminów z przyczyn przez siebie zawinionych? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

23. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu dla kar umownych w wysokości 10% wartości 

zamówienia? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

24. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 2 pkt. f) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy? Jest on trudny do realizacji 

przez potencjalnych wykonawców. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

25. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 2 pkt. h) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy? Większość ubezpieczycieli nie 

wyraża zgody na wystawienie polis OC zawierających ochronę od czystych strat finansowych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 2 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 

26. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 2 pkt. i) 
Czy Zamawiający potwierdza, że w/w zapis dotyczy ubezpieczenia OC wykonawcy za szkody wyrządzone 

przez podwykonawców?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 
 

27. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 2 pkt. j) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

28. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dowód ubezpieczenia lub potwierdzenia o niezaleganiu z opłacaniem składki, o którym mowa w ust. 

1 powyżej wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) 

przed podpisaniem niniejszej umowy. Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

dołączy ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy 
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stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje). W przypadku wygaśnięcia 

ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, 

bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na kolejny okres, a na żądanie 

Zamawiającego także ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek 

ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje), wraz z 

potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) - nie później niż 

na 3 dni przed końcem umowy ubezpieczenia na okres poprzedni/ przed upływem terminu płatności składki. 

W przypadku umowy ubezpieczenia dopuszczającej zgłaszanie roszczeń w okresie ubezpieczenia wymóg ten 

obowiązuje w okresie co najmniej 3 lat po zakończeniu niniejszej umowy.”? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

29. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
30. Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §9 ust. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy a w szczególności jego 

ostatniego zdania? 

Ubezpieczyciel OC Wykonawcy nie będzie przedstawiał bezpośrednio osobom trzecim (lub na ich żądanie za 

pośrednictwem Wykonawcy) zaświadczeń lub informacji o wysokości aktualnej sumy gwarancyjnej, ani 

informacji o szkodach. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ostatniego zdania zapisu §9 ust. 7 . 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 1 Załączniku nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 

 

ZESTAW 8 

 

1. Dotyczy SIWZ Rozdział VI. 10.1) 

Czy z uwagi na to, że w katalogach, folderach, specyfikacjach technicznych zawarte są najważniejsze parametry 

sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi 

aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, 

producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) 

prosimy o dopuszczenie potwierdzenia parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, 

oświadczeniem Wykonawcy lub  Producenta? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza oświadczenie Producenta.  
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 
VI SIWZ (Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) pkt 10 ppkt 1) i 
przyjmuje następujące brzmienie: 
1) opisujących przedmiot zamówienia (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne) – w j. 

polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim oferowanego asortymentu, podając nr pozycji, 

pozwalających na potwierdzenie spełniania każdej wymaganej wartości, określonej przez Zamawiającego 

w załączniku nr 1A i 1B. W przypadku braku możliwości potwierdzania wymaganych parametrów w 

ogólnodostępnych katalogach/folderach Zamawiający dopuszcza złożenia oświadczenia przez Producenta. 
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2. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 8  
Wnosimy o modyfikację zapisu na: „Maksymalne obciążenie blatu stołu  w czasie ruchu wzdłużnego przy 

zachowaniu  maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 250 kg”. 

Punktowanie mocy generatora oraz profil oddziałów wskazuje, że Zamawiający dużą wagę przykłada do 

pacjentów bariatrycznych. Rośnie odsetek pacjentów bariatrycznych w społeczeństwie, stół z udźwigiem 250kg 

odpowiada na te potrzeby. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.  
 
3. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ PARAMETRY SKANU p. 27 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z szybkością skanowania spiralnego min 140mm/s? Obecne zapisy 

uniemożliwiają nam złożenie konkurencyjnej oferty. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane powyżej. 
 

4. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ PARAMETRY OBRAZU p. 39 

Czy zamawiający ma na myśli zapis „max 5 mm, zamiast min 5mm”? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza i modyfikuje punkt 38 załącznika 1A do SIWZ.  
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – 
Tomograf komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 

5. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ KONSOLA OPERATORA p. 45 

Czy zamawiający dopuści urządzenie z systemem archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem 

przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania? Obecne zapisy uniemożliwiają nam udział w przetargu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane powyżej. 
6. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ p. 60 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

punkcie 60 i późniejszych, Zamawiający wymaga by wszystkie aplikacje kliniczne (podstawowe i zaawansowane) 

były jednocześnie dostępne dla wszystkich wymaganych 10 jednocześnych użytkowników systemu. 

ODPOWIEDŹ: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 11 i 12 zestawu 6. 
 

7. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ p. 83 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oprogramowanie do perfuzji mózgu z prezentacja map perfuzji w 

oparciu o przekroje aksjalne? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane powyżej. 
 

8. Dotyczy Zał. 1A do SIWZ p. 85 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oprogramowanie do badań perfuzyjnych z prezentacją map perfuzji 

w oparciu o przekroje aksjalne? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane powyżej. 
 

9. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 1 

Wnosimy o podniesienie oceny kluczowego parametru, jakim jest częstotliwość próbkowania  danych 1 

elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° projekcji/obrót/element dla 

najkrótszego oferowanego czasu obrotu. 

Parametr ten, tak jak rzeczywista moc generatora, ma ogromny wpływ na jakość obrazowania, zgodnie z 

zasadą działania tomografu komputerowego, większa ilość projekcji pozwala poprawić jakość obrazowania.  

Proponowana ocena: 
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Największa wartość – 80 pkt,  

Najmniejsza wartość ( nie mniej niż1900 projekcji/obrót/element ) – 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

10. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 2 

Wnosimy o modyfikację oceny, parametr oceniany jest nieproporcjonalnie wysoko w stosunko do oceny innych 

parametrów stanowiących o jakości uzyskiwanych wyników badań. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

11. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 3 

Wnosimy o modyfikację zapisu na: „Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panela montowanego 

na gantry tomografu, za pomocą  jednego kliknięcia”, co pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

12.  Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 4 

Wnosimy o usunięcie oceny tego parametru. W praktyce jest to funkcja bardzo rzadko wykorzystywana, z 

uwagi na ograniczoną widoczność, ograniczoną przekątną ekranu, konieczność weryfikacji wprowadzanych 

danych ze skierowaniem, zaczytanie pacjentów w worklisty. Tego typu programowanie badań może znaczoąco 

wpływać na obniżenie bezpieczeństwa dla pacjenta i wzrost ryzyka popełnienia błędu. 

Wprowadzenie oceny tego parametru promuje rozwiązania wybranych producentów. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

13.  Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 5 

Wnosimy o modyfikację zapisu na: „Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu oraz 

komunikaty głosowe w języku polskim informujące o konieczności wstrzymania oddechu”. Pacjentami 

korzystającymi z badań tomograficznych często są osoby starsze, niedowidzące, dla których ważniejsze od 

wyświetlacza sekund są klarowne komunikaty głosowe pozwalające na dobrą współpracę pacjenta z 

technikiem. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

14. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ GANTRY/STÓŁ p. 6 

Wnosimy o modyfikację zapisu na: „Maksymalne obciążenie blatu stołu  w czasie ruchu wzdłużnego przy 

zachowaniu  maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 250 kg”. 

Punktowanie mocy generatora oraz profil oddziałów wskazuje, że Zamawiający dużą wagę przykłada do 

pacjentów bariatrycznych. Rośnie odsetek pacjentów bariatrycznych w społeczeństwie, stół z udźwigiem 250kg 

odpowiada na te potrzeby. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
15. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ PARAMETRY SKANU p. 16 

Wnosimy o modyfikację zapisu parametru ocenianego na: 

„Maksymalna artość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] z 

korekcją stożka”. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

16. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ PARAMETRY SKANU p. 17 

Wnosimy o modyfikację punktacji na: 

Największa wartość 20 pkt 

Najmniejsza wartość 0 pkt 
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Pozostałe proporcjonalnie 

Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice 

rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych służy do precyzyjnego doboru dawki do anatomii 

badanego pacjenta. Precyzyjny dobór dawki umożliwia jej ograniczenie, co wyraża się troską o jego zdrowie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
17. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ PARAMETRY OBRAZU p. 21 

Wnosimy o zmianę zapisu na: „Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określanej statystycznie lub 

wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN, określona dla warstwy 10 mm”. 

Metoda wizualnego pomiaru jest standardem w tomografii komputerowej, pozwala na wykrywanie niskiego 

kontrastu. Ma to swoje odzwierciedlenie w wytycznych MITA. Ograniczeniem metody statystycznej jest brak 

możliwości zastosowania jej z iteracyjną rekonstrukcją, którą Zamawiający wyspecyfikował w tym 

postępowaniu. Wykorzystywanie metody statystycznej jest znamienne dla jednej firmy. Taki zapis może 

naruszać zasady uczciwej konkurencji w tym postępowaniu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
18. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ 

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego: 

Szybkość chłodzenia anody min. 1000 kHU/min 

Szybkość chłodzenia anody wpływa na wydajność badań, czyli wydajność systemu. 

Proponowana ocena: 

> 1500 – 20 pkt 

= 1500 – 0 pkt 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

19. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ 

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego: 

Wartość prądu anodowego dla małego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 

kV 

Wartość prądu anodowego małego ogniska jest bardzo istoitna przy badaniach z dużą rozdzielczością, obok 

powierzchni małego ogniska, wpływa bardzo istotnie na funkcjonalność aparatu. 

Proponowana ocena: 

Największa wartość 20 pkt 

Graniczna wartość 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
20. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ 

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego: 

Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (w odniesieniu do izocentrum) 

Jest to niezwykle istotny parametr przekładający się bezpośrednio na szybkość skanowania. 

Proponowana ocena: 

≥40mm – 80 pkt 

<40 – 0 pkt (nie mniej niż 38mm) 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

21. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ 

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego: 

Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 
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Rozdzielczość matrycy rekonstrukcyjnej ma bezpośredni wpływ na szczegółowość uzyskiwanych obrazów 

diagnostycznych oraz pewność stawianej diagnozy.  

W związku z powyższym, ze względu na wagę parametru prosimy o wprowadzenie punktacji dla parametru 

"matryca rekonstrukcyjna”. 

Proponowana ocena: 

≥ 1024x1024 -  20 pkt 

< 1024x1024 -  0 pkt 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

22. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ 

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego: 

Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV  

Jest to jeden z kluczowych parametrów wpływający na jakość obrazowania oraz badania pacjentów 

bariatrycznych. 

Proponowana ocena: 

>600 mA – 80 pkt 

≤600 mA – 0 pkt (nie mniej niż 550kV) 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

23. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ 

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego: 
Minimalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego 

[n] 

Proponowana ocena: 

Najmniejsza wartość 10 pkt 

Największa wartość 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

24. Dotyczy Zał. 1B do SIWZ 

Wnosimy o dodanie nowego parametru ocenianego: 

Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia 

≥120kV przy użyciu fantomu CATPHAN, (16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna), dla standardowych protokołów 

badania. 

Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, przy rekonstrukcji FBP: (W przypadku podawania przez 

producenta dawek dla dwóch filtrów podać obie wartość. Do oceny będzie brana wartość wyższa) 

Proponowane parametry i oceny: 

Dla peryferii fantomu head (16 cm) (Podać w mGy/100 mAs) 

Proponowana ocena: 

Najmniejsza wartość 10 pkt 

Największa wartość 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

Dla środka fantomu head (16 cm) (Podać w mGy/100 mAs) 

Proponowana ocena: 

Najmniejsza wartość 10 pkt 

Największa wartość 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

Dla peryferii fantomu body (32 cm) (Podać w mGy/100 mAs) 

Proponowana ocena: 
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Najmniejsza wartość 10 pkt 

Największa wartość 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

Dla środka fantomu body (32 cm) (Podać w mGy/100 mAs) 

Proponowana ocena: 

Najmniejsza wartość 10 pkt 

Największa wartość 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

ZESTAW 9 

 
1) Wnoszę o rezygnację przez Zamawiającego z wymaganego złącza DisplayPort downstream  

Wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność obsługi połączenia szeregowego na złączu Display Port 

downstream przy zachowaniu wymogu trzech autonomicznych stacji lekarskich jest nadmiarowa i 

nieuzasadniona funkcjonalne. Zapętlenie monitorów w tzw. „daisy chain” nie znajduje zastosowania na 

stacjach opisowych z uwagi na ryzyko utraty jakości przesyłanego obrazu. Monitory połączone w ten sposób 

będą wyświetlały ten sam obraz ograniczając autonomię radiologów przy ocenie obrazów medycznych. 

Jednoczęśnie wymagany przez Zamawiajacego parametr wyróżnia rozwiązanie jednego producenta, wpływa 

tym samym na ograniczenie konkurencji. 

Wnioskuję o korektę zapisów na następujące:  

„Wymagane złącza nie mniej niż: 

- 1x  DVI-D,  

- 1x DisplayPort upstream, 

- 1x USB upstream, 

- 2 x USB downstream”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1A do SIWZ, punkt 68 na następujące: 

Monitory medyczne kolorowe diagnostyczne min. 21,3” 

2MP (2 sztuki do każdej stacji – razem 6 szt.) lub jeden 

monitor min 30” 4MP (razem 3szt.), (zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 

r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 

ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265), z 

późniejszymi zmianami)  

Wymagane złącza nie mniej niż: 

- 1x  DVI-D,  

- 1x DisplayPort upstream, 

- 1x USB upstream, 

- 2 x USB downstream  

wraz z możliwością obsługi połączenia szeregowego na 

złączu Display Port. 

Rozdzielczość naturalna nie mniejsza niż 1200 x 1600 

Ilość wyświetlanych kolorów - 10 bitów ( DP) - 1,07 

miliarda kolorów 

8 bitów - 16,77 miliona z palety 68 miliardów kolorów 
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Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf 
komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 

 
 

ZESTAW 10 

Dotyczy Załącznika nr 1B – punkt 39: 
1. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, regulujących kwestię 

odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie aparatów, a w tym za możliwość 

wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy  i przeglądy okresowe urządzeń medycznych 

powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Tomograf 

komputerowy, stanowiący przedmiot niniejszego postępowania, jest urządzeniem, którego używanie ma 

szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie napraw i przeglądów 

serwisowych tego typu urządzeń wymaga odbycia zaawansowanego i często długotrwałego przeszkolenia, 

posiadania specjalistycznych narzędzi i sprzętu. Szkolenia takie odbywają się odpłatnie, poza granicami 

Polski i co do zasady nie obejmują użytkowników urządzeń.  

Mając na względzie powyższe  zwracamy się ponownie do Zamawiającego z prośbą                              o 

odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkoleń serwisowych, w zakresie napraw                             i 

przeglądów okresowych, alternatywnie wskazanie, że w zakres zobowiązania wchodzi podstawowe 

szkolenie: 

Szkolenie pracownika szpitala z zakresu konserwacji i wykonywania podstawowych napraw 
aparatu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu punktu 39 w zakresie dotyczącym możliwości 

zaoferowania zakupu części zamiennych z 10% marżą. Z uwagi na fakt, iż w obecnym brzmieniu  

wspomniany zapis jest niejednoznaczny i może być interpretowany w rozbieżny sposób przez różnych 

Wykonawców, prosimy  o zmianę treści punktu 39 w tym zakresie i nadanie mu brzmienia: „Po okresie 

gwarancji możliwość zakupu części zamiennych bez wykupowania usługi serwisowej według cen 

katalogowych sprzedaży Wykonawcy z upustem 10%”. 

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie co Zamawiający rozumie 

poprzez ceny katalogowe producenta z maksymalnie 10% marżą, zwłaszcza, iż u niektórych producentów 

ceny katalogowe mogą nie występować, lub pojęcie „ceny katalogowej” może być różnie rozumiane. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1A do SIWZ, punkt 39 na następujące: 

39

. 

Szkolenie pracowników szpitala min. 2 osoby z wykonywania napraw 

oraz przeglądów aparatu. Potwierdzone imiennym certyfikatem przez 

autoryzowany serwis producenta. 

 

Po okresie gwarancji możliwość zakupu części zamiennych bez 

wykupowania usługi serwisowej według cen katalogowych sprzedaży 

Wykonawcy z upustem 10%. 

 

TAK - 55 pkt 
NIE -  0 pkt 

 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf 
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komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 
 
 

 
Jednocześnie Zamawiający uzupełnia poprawiony 2 załącznik 1A do SIWZ w poz. 94 i 95 w zakresie 
podania nr załącznika, na który się powołuje. Tym samy pozycję te przyjmują następujące 
brzmienie: 
Poz.94 Dostawca wykona niezbędne prace instalacyjne  związane z instalacją i dostosowaniem 

pomieszczeń ( Gabinet TK, pomieszczenie technika, sterownia) do wymogów ustawowych  oraz 
zgodnie z  załącznikiem numer 1C do SIWZ opisującym Zakres i standard wykonywanych 
prac.  

Poz.95 Dostawca wykona projekt osłon stałych wraz z uzgodnieniem w WSSE i dostosowaniem 
pomieszczeń do jego wymogów w lokalizacjach  wskazanych w załączniku nr 1C do SIWZ 
(pomieszczenie tomografu sterownia pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenia otaczające). 

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym 3 Załączniku nr 1A do SIWZ: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Tomograf 
komputerowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”. 
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przedłuża termin 
składania i otwarcia ofert, na niżej podane:  
- termin składania ofert – z 30.10.2017., do godz. 9:00 na 07.11.2017 r., do godz. 09:00,  
- otwarcie ofert – z 30.10.2017 r. o godz. 9:30 na 07.11.2017 r.  o godz. 09:30.   
 

 

 
ZASTĘPCA DYREKTORA 

ds Lecznictwa 
 

           prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek 
 


