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Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę, montaż i uruchomienie nowego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń
Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego SzpitaIa Miejskiego im. lózefa Strusia w

Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy uprzejmie wyjaśniam :
Pytanie 1; Warunek3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu i nadanie mu brzmienia:
,,Zakres projekcji LAO/RAO większe lub równe 2220.'?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzszą zmianę.
Pytanie 2: Warunek22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu i nadanie mu brzmienia:
,,Zakres ruchu poprzecznego pacjenta większe lub równe 21cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 3: Warunek32:. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu i nadanie mu brzmienia:
,,Zakres napiec kV dla fluoroskopii, min 60-120.'?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzszą zmianę.
Pytanie 4: Warunek47: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu, ujednolicenie dla obu
detektorów i nadanie mu brzmienia: ,,Wymiary detektora A 30x30. Z potem obrazowania min 30x30
l5o/o"." ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 5: Warunek 51, 52: Wnioskujemy o 09raniczenie ilości pól widzenia do 4.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze.
Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuszcza powiększenie istniejącego pomieszczenia badań kosztem
pomieszczeń towarzyszących lub innych pomieszczeń ?
OdpowiedŹl Tak, Zamawiający dopuszcza powiększenie sali badań kosztem pomieszczeń
towarzyszących.
Pytanie 7= Czy w ramach adaptacji i zakresu prac do przeprowadzenia wymagane będzie pozwolenie
na budowę ?
Odpowiedź: Nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
Pytanie 8: Jaka mocą dysponuje Zamawiający wyłącznie na potrzeby zasilania nowego Angiografu?
OdpowiedŹ: Obecny kabel obliczony jest na moc ok. 70 kW. W przypadku zapotrzebowania większej
mocy zgodnie z opisem i wymaganiami pkt. I.2.1 nalezy ułożyc nowy kabel do rozdzielni głównej
bloku B dostosowany do zapotrzebowanej mocy.
Pytanie 9z Czy pozostałe Źródła tj. wentylacja, oświetlenie itp. zasilane są z oddzielnego obwodu -
jeśli tak jaka jest dostępna moc na urządzenia towarzyszące ?
OdpowiedŹ: Pozostałe żródła zasilane sąz oddzielnych obwodów. Warunki zasilania tych urządzeń
poda zamawiający po podaniu przez wykonawcę zapotrzebowania mocy na te urządzenia w rozbiciu
na obwody nierezerwowane, rezerwowane agregatem prądotwórczym, gwarantowane UPS.
Pytanie 10: Prosimy o informacje dotyczące noŚnoŚci, grubości stropu oraz charakterystyki jego
warstw w pomieszczeniu badań? Jeśli strop pod istniejącym urządzeniem był wzmacniany prosimy
równiez o informacje techniczne dotyczące tego wzmocnienia. Czy w razie potrzeby Zamawiający
dopuszcza podparcie stropu od spodu np. słupem?
Odpowiedź: Warstwy podłogi w sali badań: płyta stropowa zelbetowa monolityczna gr. 20cm;
styropian 3 cm; gładź cementowa 4 cm; wylewka samopoziomująca 0,5cm; wykładzina z tworzywa
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sztucznego antyelektrostatyczna. Pod postumentem stołu i aparatu wykonane są żelbetowe podstawy
o gruboŚci podłogi. Podstawy zelbetowe wykonane są bezpośrednio na stropie.
Pytanie 11: Prosimy o informacje dotycząca noŚnoŚci stropu nad pomieszczeniem (sufitu) badań
oraz jego struktury.
OdpowiedŹ: Dostępny projekt techniczny konstrukcji. Kontakt z Działem Inwestycji tel. 61 8739 29I
Pytanie 12: Prosimy o informacje co znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia badań
a takze nad i pod aparatem ?
OdpowiedŹ: Nad salą badań blok operacyjny, pod salą badań centralna sterylizatornia.
Pytanie 13: Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza rozebranie fasady zewnętrznej w celu
wstawienia urządzenia przez otwór w Ścianie ?
Odpowiedź: Nie dopuszcza się demontazu fasady zewnętrznej.
Pytanie !4z Czy istniejąca wentylacja jest sprawna i spełnia wymogi normowe ?
Odpowiedź: Nie spełnia.
Pytanie 15: Czy montaż w nowym miejscu 2 punktów poboru gazów medycznych wiąze się z
wykonaniem nowej linii zasilającej te punkty ? JeŚli tak prosimy o podanie rzeczywistej odległości
miedzy punktami poboru a źródłem gazów medycznych?
OdpowiedŹl Demontaz i montaz w nowym miejscu 2 punktów poboru gazów medycznych wiąze się
z wykonaniem nowych linii zasilających te punkty. Długość nowych 2linii: ok. 10m i6 m.
Pytanie 16; W przypadku możliwoŚci transportu i dostawy urządzenia winda , prosimy o informacje
dotycząca wymiarów netto otworu drzwiowego windy oraz jej gabarytów wewnątrz (długość,
szerokość, wysokość) oraz jej nośności.
OdpowiedŹ: Wymiary wind do transportu urządzenia: w budynku B iD: udźwig 1500 kg; szer,
110cm;głębokoŚĆ 233cm; wys.200cm; w budynku E: udźwig 1800 kg; szer. 105cm;głębokość
268cm; wys. 200cm.
Pytanie 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji wynosił 15 tygodni od dnia
irodpisania umowy? W skład przedmiotu zamówienia wchodzi duża ilość dedykowinego sprzętu
medycznego i komputerowego, którego czas produkcji i dostawy przez producenta wynosi kilkanaście
tygodni. Po dostawie urządzeń przez producenta nalezy wykonać instalację systemów operacyjnych,
bazy danych oraz całego oprogramowania medycznego i przetestować konfigurację. Dopiero po tym
procesie moze rozpocząĆ się właŚciwa instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

nie 18: Dotycz nik nr 1 do SIWZ - formularz o Zamawia Wymaga:

Czy Zamawiający wyjaŚni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni jednostki mocy generatora na KW?
OdpowiedŹzTak, Zamawiający popełnił oczywistą pomyłkę pisarską. Jednostka mocy winna być KW.

nie 19: k nr 1 do SIWZ - formularz Zamaw Wyma9a:

Czy Zamawiający dopuŚci aparat z minimalnym czasem ekspozycji równym 1 ms? W praktyce
diagnostyki interwencyjnej nie stosuje się czasów ekspozycji krótszych niz 10 ms.
OdpowiedŹl Tak, Zamawiający dopuszcza.

ik nr 1 do SIWZ - formularz Zamawia Wyma9a:

Czy Zamawiający dopuści (analogicznie jak dla płaszczyzny A) lampę z 3 ogniskami?
zaoferowanie naszej firmie urządzenia o większych mozliwościach diagnostycznych niz
lampy z anodą dwuogniskową.
Odpowiedźz Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 21: Dotyczy pkt 39, 40, 4t, 42 (Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy) Zamawiający

39 Pojemność cieplna anody A >=2000 lMHUl *)

4o Pojemność cieplna anody B >=2000 l'MHUl Ix)
4l poiemność cieplna kołpaka A >=2800 lMHU.l lx)
42 pojemność cieplna kołpaka B >=2800 lMHUl

,x)

Czy Zamawiający wyjaŚni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni jednostki na kHU? Zamawiający
wymaga parametru pojemnoŚci 1000 krotnie większych niz występujące na rynku.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający popełnił oczywistą pomyłkę pisarską, Jednostka winna być kHU.

kt 47 (Za ik nr 1 do SIWZ - formularz

umozliwi to
w przypadku

ry detektora A 30X40
em obrazowania min 30x40 tSolo

ie 22: Zamawia cy Wymaga:

Tak postawiony warunek dopuszcza detektory o rozmiarze od 28, 5 cm x 38 cm, które są niezgodne z
regulacjami prawnymi. Czy Zamawiający sprecyzuje, że wymaga aparatu o
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parametrach technicznych zgodnych z wymogami zawartymi w Polskich zaleceniach
wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych iaorty 2009 (Chirurgia Polska żO09,
11,1), a szczególności z wymogiem wymiarów detektora obrazu: minimum 30 cm x 40 cm w trybie
obrazowania 30 cm x 38 cm (w zaokrągleniu do pełnych centymetrów)? Sprecyzowanie tego wymogu
pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie produktu pozwalającego na spełnienie wszystkich wymogów
prawnych w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz.U. z 12 grudnia 2013 roku.
OdpowiedŹ: Zamawiający oczekuje detektorów zgodnych z Rl.{lZ z 3 listopada 2011r, oraz z dnia 22
listopada 20t3 r. w sprawie Świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz,U. z 12
grudnia 2013 roku. Zapis *5olo dotyczy pola obrazowanie a nie wielkości detektorów.
Pytanie 23: Dotyczy pkt 51 i 52 (Załącznik nr 1do SIWZ - formularz ofertowy) Zamawiający

51 -iczba pół (FOV) dla płaszczyzny A Yin 5 x)

52 -iczba pół (FOV) dla płaszczyzny B Vin 5 *)

Czy Zamawiający sprecyzuje, że za spełnienie wymogu uzna realizację zoomu w czasie rzeczywistym
(bez zwiększenia dawki) równiez w inny sposób niż poprzez zmianę pola akwizycji obrazu FOV np.
przez powiększenie w czasie rzeczywistym wybranego obszaru detektora? Rozwiązanie to rózni się
tylko sposobem realizacji i nie ogranicza (a nawet zwiększa) funkcjonalności diagnostycznej. Pozwoli
to na zaoferowanie aparatu zliczbą pól powiększeń duzo większą niż 5,
OdpowiedŹz Tak, Zamawiający uzna spełnienie warunku jak opisano powyzej.
Pytanie 24: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie projektów branzowych architektury, konstrukcji
i instalacji (zwłaszcza wentylacji mechanicznej) oraz projektu osłon stałych dla pracowni.
OdpowiedŹ: Tak, Zamawiający udostępni dokumentacje branzową. W tym celu prosimy o kontakt z
Działem Inwestycji pod nr tel. 61 8739 29t.
Pytanie 25: Istniejąca w pracowni angiografii instalacja gazów medycznych jest wykonana w
przewodach miękkich i poprowadzona w korytkach. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze w
ramach adaptacji oferent będzie zobowiązany do wykonania gazów medycznych, zgodnie z
przepisami, od skrzynki zaworowej do pracowni, w tym punktów poboru 2xO2 , 2x próżnia,
2xspręzone powietrze, 1x odciąg gazów poanestetycznych.
Odpowiedź: Gazy medyczne wykonać zgodnie z przepisami.
Pytanie 26= Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach zadania oferent nie jest
żobowiązany do wymiany istniejącego okna wglądowego.
Odpowiedź: PotwierdzamyI ze wykonawca nie wymienia okna oglądowego.
Pytanie 27z Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ewentualnych uzupełnień osłon p/prom RTG w
dowolnej technologii.
OdpowiedŹzTak, uzupełnienie osłon: powłoka ołowiana lub barytowo-betonowa.
Pytanie 28: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie aktualnych protokołów pomiarów istniejącej
wentylacji mechanicznej dla całej pracowni.
OdpowiedŹ: Brak aktualnych protokołów pomiarów istniejącej wentylacji mechanicznej, przy
odbiorze nalezy przedstawiĆ wyniki skuteczności działania wentylacji. Jest protokoł z 2OO3r. (pomiary
skutecznoŚci wentylacji pom. przygotowania nr 1B3).
Pytanie 29: Istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej jest dostosowana do uzytkowania
podtlenku azotu. Czy w ramach zadania oferent będzie zobowiązany do przebudowy istniejącej
instalacji WM.
Odpowiedź: Wykonawcy muszą dostosować system wentylacji w pracowni do aktualnych potrzeb i

wymagań (wynika to z opisu prac adaptacyjnych - zał. Nr 2 do SIWZ).
Pytanie 3O: W opisie wymagań dotyczących robót remontowych i adaptacyjnych Pracowni
Angiografii WSM, Zamawiający wielokrotnie przywołuje konieczność zastosowania mebli i elementów
budowlanych zmywalnych i z możliwoŚcią dezynfekcji. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że
nalezy je wykonaĆ w standardzie już istniejących tj. ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź: Meble z płyty o zamkniętej strukturze odporne na wilgoć (zmywalne z możliwością
dezynfekcji).
Pytanie 31: Istniejąca w pracowni posadzka jest podniesiona o 5-6 cm w stosunku do poziomu
pozostałych posadzek na kondygnacji. Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego
poziomu z wykonaniem koniecznych napraw podłoza.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego poziomu posadzki (jedynie
naprawa podłoza i wymiana wykładziny).

.Pytanie 32= Prosimy o podanie standardu w jakim wykonane mają byĆ ponizsze elementy
j wyfiończenia : sufity podwieszane, stolarka drzwiowa, wymalowania.tll

^lll 3t\. .l uVhĄlil§,



Odpowiedź: Standard wykończenia godny z opisem prac adaptacyjnych - załącznik nr 2 do SIWZ,
Pytanie 33: Proszę o wskazanie lokalizacji nowych skraplaczy klimatyzatorów.
OdpowiedŹ: Dach budynku B i łącznika F (łącznik F usytuowany jest między budynkami B i D).
Pytanie 34l Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. B i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty
netto i brutto nalezy podaĆ odpowiednio wartoŚĆ netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku
VAT?
OdpowiedźzTak.
Pytanie 35: Prosimy o informację, czy wymagane w SIWZ XI.3 p. 1) i 4) dokumenty dotyczą tylko
aparatu angiograficznego czy też wszystkich wyrobów medycznych?
OdpowiedŹ: Wymagane dokumenty dotyczą wszystkich zaoferowanych w ofercie wyrobów
medycznych.
Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Producenta lub Wykonawcy na
potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego?
OdpowiedŹl Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 37= Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga potwierdzenia w materiałach
informacyjnych wyłącznie parametrów technicznych, m.in. z wyłączeniem potwierdzania w
dodatkowych materiałach wyposażenia dodatkowego, wymagań instalacyjnych, szkoleń.
Od powied źz T ak, Za mawi aj ący potwie rd za powyższe.
Pytanie 38l Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga potwierdzenia i zazriaczenia
odręcznie w materiałach informacyjnych wyłącznie parametrów technicznych według wymagań z zał,
Nr 1:,,xx - w rubryce,,Parametry oferowane: nalezy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych
oraz je opisaĆ, podaĆ zakresy oferowane" w punktach oznaczonych symbolem (x) nalezy wskazać
dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje potwierdzające
udzielone odpowiedzi."
Odpowiedźl Tak, Zamawiający potwierd za powyższe,
Pytanie 39z 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 zastrzezeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu
naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym
wyłączeniem szkód poŚrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej
wynagrodzenia okreŚlonego w §.........umowy." Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie
interesów przyszłych Stron kontraktu w myŚl zasady, iz celem odpowiedzialności odszkodowawczej
nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który moze powstać w wyniku
ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 40= Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do
10olo wartoŚci brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym
Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści
oferty.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 4L= Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej
przetwarzania danych osobowych i ,,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 gwarancljnych i

serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umozliwienie przetwarzania danych
osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do
danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.
Odpowied ź= Tak, Za mawiający wyraża zgodę.
Pytanie 42: Dotyczy pkt. 14 formularza ofertowego Zamawiający wymaga w tym punkcie Zakres
projekcji CRAN/CAUD (łącznie) >=70 [o] nie definiując ustawień ramienia w którym kąty mają być
wykonywane. Oferujemy rozwiązanie unikatowe, które pozwala na osiągnięcie ustawienia
CRAN/CAUD w całym zakresie obrotu ramienia to znaczy zarówno w projekcji LATERAL jak PA.
Ustawienia mozliwe są dzięki unikatowej konstrukcji podwójnego ramienia zawieszonego sufitowo,
Rozwiązanie bardzo istotne z punktu widzenia aplikacyjnego iergonomii pracy.Czy Zamawiający
wprowadzi dodatkowy parametr i będzie go premiował w brzmieniu:

+l

Pozycjoner składający się z dwóch
niezaleznych ramion C,
umozliwiających wzajemnie

Tak/Nie Tak - 10 pkt

l



niezależne wykonywanie ruchów
rotacji i angulacji.

Nie - 0 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowo punktowanego parametru.
Pytanie 43: Dotyczy stołu pacjenta: Zamawiający definiując parametry stołu pacjenta nie uwzględnił
bardzo istotnego parametru z punktu widzenia redukcji dawki promieniowania absorbowanej przez
pacjenta i obsługę. Czy zatem Zamawiający wprowadzi nowy parametr i będzie go premiował:

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

<!,4

Wartość mniejsza niz 1

mm - 10 pkt

Wartość większa niz 1 mm
- 0 pkt,

OdpowiedŹ; Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowo punktowanego parametru.
Pytanie 44= W związku z tym że zamawiający nie określił w tym punkcie długości obszaru badania
pacjenta dla badań dwupłaszczyznowych wnosimy o zmianę parametru w następującym brzmieniu:

OdpowiedŹ: Zamawiający doprecyzowuje zapis w pkt. 26: Długość obszaru badania pacjenta dla badań
dwupłaszczyznowych min. 90 cm.
Pytanie 45z Czy Zmawiający dopuści rozwiązanie z minimalnym czasem ekspozycji 1ms, co pozwoli
naszej firmie złożyć ważna ofertę ?
Od powied ź= T ak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 46= Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zaplanowane szkolenia odbywały się po podpisaniu
protokołu odbioru aparatu? Powyzsze podyktowane jest faktem, że szkolenia aplikacyjne wymagają
przeprowadzania ich podczas pracy z pacjentami celem dopasowania ustawień systemu do wymagań
uzytkownika, co nie jest mozliwe przed przekazaniem systemu do eksploatacji.
Odpowied źz T ak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 47; Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganej ilości dni szkoleń.
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 89 formularza ofertowego.
Pytanie 48: Czy Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia aplikacyjnego?
OdpowiedźzTak.
Pytanie 49: Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o
jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z póżn. zm.).
Odpowiedźz Tak, Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie 50: Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby jako "czas reakcji" liczyło się zdalne podłączenie
serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądż zamowienie części
zamiennych na podstawie zebranych informacji?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 51: Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?
OdpowiedźlTak.
Pytanie 52l Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na
ustanowienie połączenia IPSec Site to Site?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 53; Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routhera, który
d osta rczyłby Wykonawca ?
Odpowiedź: Nie, ewentualnie przekierowanie portów.
Pytanie 54= 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
yzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, takze po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten
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Długość obszaru badania
pacjenta dla badan
dwupłaszczyznowych min. 90
cm

26 Tak



nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub
która stanowi informację jawną, publiczną opublikowanąprzez 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 przynalezności
serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak równiez 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 upowaznia Wykonawcę/ w tym osoby świadczące usługi w imieniu
Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w
zakresie icelu 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 nieupowaznionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyzsze
czynizadoŚĆ przepisowi art, 31 ustawy z dnia 29.0B,1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz, U.
z 20Oż r. Nr 101, poz, 926 z pożn. zm.). Zaleca się by Zamawiający, kazdorazowo przed
przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiegoko|wiek świadczenia objętego umową/ wykonał
kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe
lub przynaleznoŚci 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.
Odpowiedźl Patrz pytanie i odpowiedź do pytania nr 41.
Pytanie 55: Prosimy o potwierdzenie, że czas usunięcia awarii dotyczy napraw w dni robocze.
Odpowiedźl Tak Za mawiający potwierdza.
Pytanie 56: Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
przedmiotowego postępowania, wnosimy o wyjaŚnienie i jednoznaczne dookreślenie, co Zamawiający
rozumie, pod pojęciem ,,istotne naprawy"? Prosimy o uwzględnienie, ze niektóre elementy takie jak
lampa rtg ulegają naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji i nie można w przypadku takich części
odnawiać gwarancji kilkuletnich.
Czy Zamawiający zgodzi się alternatywnie na zapis: ,,W przypadku wymiany części zamiennych w
ostatnim roku gwarancji, na wymienione częŚci zamienne Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji
liczonej od dnia wymiany częŚci."
Mając na względzie długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zuzywalnym i

najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji ze względu na naturalnezużycie
wynikające z normalnego używania, wnosimy o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG
(niezaleznie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie
ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji,
Pragniemy wskazaĆ, ze inne rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się
okresu gwarancji pfzy kazdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji
powodowałyby sytuację, iz gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim
okresie uzytkowania urządzenia. W związku z tym, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, wnosimy
o dodanie ponizszego zapisu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
,,Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezaleznie od jej wymiany lub wymian w okresie
gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 57: Prosimy o modyfikację warunków:
Minimum 1O-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz zużywalnych od
daty sprzedaży, zzastrzeżeniem, ze dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.
Przedmiotowa proŚba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę/ ze
zadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani
unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 74.06.L993 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 równiez fakt, że producenci komputerów i

oprogramowania m.in, z uwagi na tak szybki postęp technologicznyI zazwyczaj nie utrzymują ich na
ie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyzsze, zobowiązanie do zapewnienia 10-



ietniej 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.
Ma:ąĆ powyzsze na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z PowYŻszą
propozycją.
Odpowiedźz Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie 58: Prosimy Zamawiającego o okreŚlenie ilości dni szkolenia.
Odpowiedź:Zgodnie z pkt. 89 formularza ofertowego.
eyianie 59= CŹy wymagane szkolenia są tozsame z pkt 89 czy są to dodatkowe szkolenia, których
Zamawiający wymaga?
OdpowiedŹ: Wymagane szkolenia są tożsame.
Pytanie 6O: Czy Zamawiający zmieni Zakres szkoleń obsługi aparatu na

aparatu w trakcie badań pacjentów w warunkach klinicznych?
rzecz szkoleń z obsługi

Odpowiedź=Tak.
pyianie 61: Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o

zmianę warunków- przedłuzenia okresu gwarancji o czas przedłuzającej się naprawy ponad terminy
wskazane w powołanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9dpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
pytanie 62: Wnosimy o doprecyzowanie zapisu umowy i wprowadzenie następującego zapisul
Gwarancją nie są objęte w szczególności: 1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
a) eksplójtacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania
sG Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z
przyczyn lezących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wadY,
b) Śamowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego
lub inne nieuprawnione osoby);2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tYm
losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);3) materiały eksploatacyjne.
OdpowiedŹlTak, Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu.
Ryianie 63: prosimy o poOińie przekroju i grubości stropu nad i pod pomieszczeniem badań.
Odpowiedź: Strop żelbetowy gr. 20cm.
pytanie 64: prosimy o załączenie dokumentacji budowlanej dla obecnie działającego aparatu.
o-dpowiedź: Zamawiający posiada opis technologiczny i opis techniczny pracowni naczyniowej oraz
wytyczne techniczne db przygotowania pomieszczeń i montazu aparatu Siemens. Dokumentacja do
wglądu w siedzibie Zamawiającego, kontakt z Działem Inwestycji pod nr tel. 6t 8739 29t.
eytinie 65: prosimy opisać co ma wchodzić w skład zabudowy meblowej pomieszczenia
przygotowania pacjenta - jakie meble, ile sztuk, wymiary.
bapÓ*ieoź= z|.abidowa meblowa będzie wynikała z koncepcji i projektu technicznego wykonanego
przez Wykonawcę.
Pytanie 66= Czy umeblowanie w sterowni równiez ma być nowe?
OdpowiedŹl Nie.
eyianie 67= Czy Zamawiający oczekuje dostosowania obecnie zainstalowanej wentylacji do

obowiązujących przepisów?
oapońióaZi rui., dostosować system wentylacji w pracowni do aktualnych potrzeb i wymagań.
pyianie 68: prosimy o udostępnienie dokumentacji budowlanej zawierającej szczegółY dotYczące

obecnie zainstalowanej wentylacji i klimatyzacji.
odpowiedź.. Zamawijją.y posiJda projekt i rysunek wentylacji mechanicznej w Pracowni angiografii
na którym jest pokazańj t<limatyzacja w pomieszczeniu technicznym i w sali badań. Dokumentacja do

wglądu w siedzibie Zamawiającego, kontaktzDziałem Inwestycji pod nr tel. 618739 29t.
pytinie 69l przy ewentualńÓ5 ńymianie wentylacji na nową prosimy o podanie klasY czYstoŚci dla

pomieszczeń objętych przetar9 iem.
Odpowiedźl Powyższe ustala dostawca aparatu.
Pytanie 7O: Prosimy o udostępnienie projektu osłon stałych dla pracowni.
Odpowied źl Zamawiający nie posiada projektu osłon stałych.
pyianie 71: W przypaót u braku projektu prosimy o podanie wartości ochronnoŚci radiologicznej dla

kazdej ze ścian oraz stolarki.
oapŃi"oź: ściany: tynki barytowe; drzwi, okno wglądowe: zabezpieczenie radiologiczne 1 Pb

nyianie 72: prosimy o podanie rezystancji pętli zwarcia kabla zasilającego obecny angiograf.
oipowiedźz L! _ ó,L1om; L2 -o,Ó9 om; L3 - 0,13 om. Pomiary wykonano przyrządem MZC 304

Sonel.
pytanie 73: prosimy o wydłuzenie terminu realizacji zadania. Obecnie zaproPonowanY termin 60 dni

iest niewystarczający. Same procedury administracyjne przy złożeniu pozwolenia na budowę oraz

,1 
ondbiorowe mogą trwać 60 dni.
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydłuzy terminu realizacji.
Pytanie 74: W jakiej kategorii UTP nalezy wykonaĆ sieĆ IT w pracowni?
Odpowiedź: W kategorii 6.
Pytanie 75: Czy Zamawiający zgodzi się, aby część konstrukcji wsporczej
zamontowana w pomieszczeniu powyzej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody,

pod angiograf była
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91.

Zamawiający wymaga dostarczenia wszel kich
niezbędnych licencji na podłączenie
dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS
Za mawiającego. Dosta rcza ne u rządzen ie będzie
funkcjonować na licencji dotąd uzytkowanego
Angiografu, który przestanie byĆ uzytkowany,

92,
Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji
dostarczanego urządzenia z posiadanym
systemem RIS/PACS.

Prosimy o informację na temat posiadanych systemów PACS i RIS oraz ich producenta.
OdpowiedŹl Producent oprogramowania (PACS i RIS) - CGM Polska; PACS w wersji 6.4.5
RIS - moduł Diagnostyka systemu Clininet - wersja 7.3L.9

Czy Zamawiający posiada wolne licencje na podłączenie angiografu i pozostałych urządzeń do PACS i

RIS?
OdpowiedŹ: Zamawiający posiada wolną licencję do podłączenia urządzenia angiografu. Będzie to
licencja używana przez dotychczas uzytkowany angiograf.

Czy Zamawiający ustali z dostawcą/dostawcami posiadanych systemów PACS i RIS, a następnie
udostępni Wykonawcom stałe i jednolite koszty zakupu licencji oraz podłączeń nowego
aparatu? Oferta zaadresowana na Zamawiającego i udostępniona wykonawcom, zapewni takie
same koszty zakupu licencji oraz podłączenia nowego aparatu, co finalnie przełoży się na cenę
ostateczną zaoferowaną w przedmiotowym postępowaniu przy poszanowaniu zasady równego
traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.
Odpowiedź= Zamawiający ustalił z dostawcą systemu RIS i PACS - firmą CGM Polska:
brak kosztu zakupu licencji. Zamawiający posiada wolną licencję do podłączenia urządzenia
angiografu. Będzie to licencja uzywana przez dotychczas uzytkowany angiograf.
Brak kosztu podłączenia do RIS i PACS, Podłączenie zostanie skonfigurowane przez firmę CGM Polska
w ramach umowy serwisowej pomiędzy Zamawiającym/ a CGM Polska.

Czy Zamawiający dopuści UPS zapewniające pracę systemu angiografu (ruchy statywu, stołu

^ 
pacjenta i fluoroskopia) w czasie nie mniejszym niż 10 minut w przypadku zaniku zasilania?

i IQĘpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
ll rt^l//l*vŁq
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Zamawiający wyma9a dosta rczenia wszelkich
niezbędnych licencji na podłączenie
dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS
Zamawiającego. Dostarczane urządzenie będzie
funkcjonowaĆ na licencji dotąd użytkowanego

Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji
dostarczanego urządzenia z posiadanym

Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich
niezbędnych licencji na podłączenie
dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS
Zamawiającego. Dostarczane urządzenie będzie
funkcjonować na licencji dotąd uzytkowanego

Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji
dostarczanego urządzenia z posiadanym

UPS zapewniający pracę angiografu (ruchy
statywu, stołu pacjenta i przeŚwietlenie) przez
minimum 10 min.
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Pytanie 80: Dot. Załącznik nr. 1 do SIWZ; pkt. 48.
Zimawiający wymaga zaoferowania angiografu z detektorem B o wymiarach min. 30x30 z polem

obrazowania min. 30x30 ł/- 5o/o. Czy Zamawiający zmieni ten wymÓg na min. 30x40 z polem

obrazowania min. 30x40 +/-5o/o?
Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
Pytanie 81: Dot. Załącznik nr. 1 do SIWZ; Statyw.
Czy Zamawiający wprowadzi parametr,,Wykonywanie badań dwupłaszczyznowych ze
statywem/pozycjonerem płaszczyzny A, umieszczonym w innym połozeniu niż za głową pacjenta" i

zechce go oceniać: ,,Tak - 10 pkt., Nie - 0 pkt."?
odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowo punktowanego parametru.
Pytanie 82: Dot. Załącznik nr. 1 do SIWZ; Rentgenowski tor wizyjny.
Zimawiający opisuje minimalne parametry detektorów, jednakze nie opisuje kluczowych dla jakoŚci

obrazowjnla parJmetrów, Czy Zmawiający wprowadzi parametr ,,Graniczna rozdzielczoŚĆ
przestrzenna detektora dla płaszczyzny A" z wymogiem granicznym,,min. 2,6 pl/mm, podaĆ" ioceną
,,ż=3,2 pt/mm - 10 pkt., <3,2 pl/mm - 0 pkt." oraz analogicznie dla płaszczyzny B?
odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowo punktowanego parametru. JednoczeŚnie
doprecyzowuje, iż graniczna rozdzielczość przestrzenna detektorów winna wynosiĆ min. 2,6pl/mm.
Pytanie 83: Dot. Załącznik nr. 1 do SIWZ; pkt. 1.
Zamawiający wymienił poszczególne komponenty, z których ma składaĆ się oferowany system
angiograficznyr w tym ,,system rejestracji obrazów pracujący w technologii cyfrowej". W opisie
wymaganych parametrów technicznych i uzytkowych Zamawiający nie opisał jednak tego
kompónentu, nie wymienił aplikacji, jakich będzie wymagaĆ. Czy dla zapewnienia porównywalnoŚci
ofert ipromowania najlepszych rozwiązań Zamawiający zgodzi się wprowadziĆi oceniaĆ następujące

ramet
Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie
rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu
i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką
(CARE+CLEAR, ClaritylQ - odpowiednio do nomenklatury
producenta)

TAK, podać

Cyfrowe przeŚwietlenie pulsacyjne w zakresie min 4.-30
Ipulsów/s]

TAK

Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 0,5-3,0
IpulsóWs]

Podać TAK - 10 pkt.,
NIE - 0 pkt.

Akwizycja, prezentacja i zapis na HD obrazów w matrycy
min. 1024 x t024 z częstotliwoŚcią obrazowania w zakresie
min.0,5-6fobrazow/s]

TAK

Pojemność
wyrażona
bitów

dysku twardego (bez
liczbą obrazów w matrycy

stratnej kompresji)
IO24x7Oż4, dla 72

TAK
>= 50 000

LIH (last image hold)
TAK

DSA (cyfrowa
z częstotliwością
Iobrazów/s]

subtrakcja) w
w minimalnym

czasie rzeczywistym
zakresie 0,5 - 6

TAK

Ustawianie połozenia przysłon prostokątnych
półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi
zatrzymanym obrazie - bez promieniowania

I

na
TAK

Ustawianie połozenia płyty
g raficznym i na zatrzyma nym

stołu pacjenta znacznikami
obrazie - bez promieniowania

Podać TAK - 10 pkt.,
NIE * 0 pkt.

^l



Roadmapping 2D

Stosowanie automatycznego pixelshift w czasie
rzeczywistym podczas DSA i roadmappingu

Specjalizowane opro9ramowanie do analizy klinicznej
stenoz naczyń obwodowych

Realizacja funkcji analiz i sterowanie aplikacjami (analiza
stenoz) przy stole badań

Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego
z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym
sterowanie systemem rejestracji obrazów.

Angiografia rotacyjna w trybach DR i DSA

Interfejs DICOM:
Dicom Send,
Dicom Query/Retrieve,
Dicom Print,
Dicom worklist

OdpowiedŹ= Zamawiający pod pojęciem system rejestracji rozumie system zawierający: pakiet
algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i

umozliwiających obrazowanie z obnizoną dawką; Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min
4,-3O [pulsów/s]; Akwizycja, prezentacja i zapis na HD obrazów w matrycy min. 7024 x 70ż4 z
częstotliwoŚcią obrazowania w zakresie min.0,5 - 6 [obrazow/s]; LIH (last image hold); DSA
(cyfrowa subtrakcja) w czasie rzeczywistym z częstotliwością w minimalnym zakresie 0,5 - 6;
Ustawianie połozenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na
zatrzymanym obrazie - bez promieniowania [obrazów/s]; Roadmapping 2D; Stosowanie
automatycznego pixelshift w czasie rzeczywistym podczas DSA i roadmappingu; Specjalizowane
opro9ramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń obwodowych; Realizacja funkcji analiz i

sterowanie aplikacjami (analiza stenoz) przy stole badań; Sterowanie funkcjami angiografu z panelu
dotykowego z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji
obrazów; Angiografia rotacyjna w trybach DR i DSA; Interfejs DICOM: Dicom Send,Dicom
Query/Retrieve, Dicom Pri nt,Dicom Worklist.
Pytanie 84: Dot. Załącznik nr. 1do SIWZ; Stół pacjenta.
Czy Zamawiający wprowadzi parametr: ,,Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X
- wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych)" z wymogiem ,,Min.
t25 cm, podaĆ" i zechce go oceniać ,,>22O cm - 10 pkt., < =220 cm - 0 pkt."?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowo punktowanego parametru.
Pytanie 85: Dot. Załącznik nr. 1do SIWZ; pkt. 20.
Zamawiający wymaga zaoferowania stołu pacjenta o maksymalnym ciężarze pacjenta min. 200 kg.
Zwracamy uwagę/ że część oferentów uwzględnia w tej wartości rezerwę na resuscytację i akcesoria.
,Czy w celu zapewnienia porównywalności ofert i różnicowania najlepszych rozwiązań Zamawiający
zmieni treść tego parametru na ,,Maksymalne obciązenie statyczne stołu (z uwzględnieniem rezerwy
na resuscytację oraz akcesoria)" iwprowadzi jego ocenę: ,,>350 kg - 10 pkt., <=350 k9 - 0 pkt."?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 86: Dot. Załącznik nr. 1 do SIWZ; Lampy RTG.
Zamawiający opisuje minimalne parametry lamp RTG, jednakze nie uwzględnia kluczowego
jakości obrazu i mozliwości prześwietlania pacjentów parametru jakim jest maksymalny

, dla
prąd

dlafluoroskopii z wykorzystaniem małego ogniska. Czy Zamawiający wprowadzi taki parametr
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płaszczyzn:AiBzwymogiemgranicznymmin.200mAioceną:>=250mA-20pkt.,<250mA-0
pkt.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowo punktowanego parametru.
Pytanie 87: Dot. Załącznik nr. 1 do SIWZ; pkt. 29.
Zamawiający wymaga zaoferowania systemu z generatorami o minimalnym czasie ekspozycji < 1

ms. Czy Zamawiający zechce wprowadziĆ ocenę tego param€tru:,,<=g,5 ms - 10 pkt., >0,5 ms * 0
pkt.".
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadzi oceny dla tego parametru.
Pytanie 88: Dot. Załącznik nr. 1 do SIWZ; pkt. 35.
Zamawiający ocenia zaoferowanie bezprzewodowego włącznika ekspozycji. Zwracamy uwagę, że
obecnie każdy z producentów angiografów ma taki włącznik w swojej ofercie, Prosimy o zmianę tego
parametru na wymagany (graniczny) i wprowadzenie oceny funkcjonalności oferowanych przez
poszczegól nych oferentów ;

- mozliwości konfigurowania przycisków tego włącznika (w celu np. szybkiego resetowania
roadmapu);
- uruchamiania alternatywnej wobec standardowej akwizycji z obnizoną dawką na impuls w celu
redukcji dawki promieniowania,
Od powied ź= Zamawiający podtrzym uj e za pisy SIWZ,
Pytanie 89: Dot. Załącznik nr, 1 do SIWZ; Lampy RTG.
Zamawiający opisuje minimalne parametry lamp RTG, jednakze nie uwzględnia kluczowego z punktu
widzenia redukcji dawki promieniowania parametru jakim jest szczelność kołpaka. Czy Zamawiający
wprowadzi parametr ,,Promieniowanie przeciekowe kołpaka A przy min. 125 kV i obciążeniu min.
2500 W w odległości maks. 1 m (zgodnie z normą PN/EN 60601-1-3)" z wymogiem granicznym
;,maks. 0,70 mGy/godz., podaĆ" i oceną ,,<0,45 mGy/godz. * 10 pkt., >=0,45 mGy/godz. - 0 pkt."
oraz analogicznie dla płaszczyzny B?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowo punktowanego parametru.
Pytanie 90: Dot. Załącznik nr. 1do SIWZ; Rentgenowski tor wizyjny.
Zamawiający opisuje minimalne parametry detektorów, jednakze nie premiuje rozwiązań, które
przyczyniają się do poprawy ergonomii i wygody pracy. Czy Zamawiający zechce wprowadzić
parametr ,,Przyciski na obudowie detektora A umożliwiające zmianę angulacji statywu A przez
operatora stojącego u wezgłowia pacjenta" zwymogiem,,PodaĆ" ioceną,,Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt."
oraz analogicznie dla płaszczyzny B?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowo punktowanego parametru.

nie 91: Dot. cznik nr. 1 do SIWZ; la

Prosimy o potwierdzenie ze nastąpiła pomyłka i Zamawiający oczekuje lampy rtg w płaszczyŻnie B o
minimum 2 ogniskach,
odpowiedź:Tak nastąpiła pomyłka, Zamawiający oczekuje lampy rtg w płaszczyŹnie B o minimum
2 ogniskach.

nie 92: Dot cznik nr. 1 do SIWZ
39 Pojemność cieplna anody A >=2000 [MHU]

40 Pojemność cieplna anody B >=2000 [MHU]

4I Pojemność cieplna kołpaka A >=2800 [MHU]

42 Pojemność cieplna kołpaka B >=2800 [MHU]
prosimy o potwierdzenie ze nastąpiła pomyłka i Zamawiający wymaga następujących parametrów

iemności dla l,U a
39 PojemnośĆ cieplna anody A >=2000 [kHU]

40 Pojemność cieplna anody B >=2000 [kHU]

4I Pojemność cieplna kołpaka A >=2800 [kHU]

42 Pojemność cieplna kołpaka B >=2800 [kHU]

od

w 1l

Lampa dla płaszczyzny B - 2 ogniskowa

powiedź: Tak nastąpiła pomyłka, Zamawiający wymaga parametrów lamp w jednostce kHU,



Pytanie 93: Dot. Załącznik nr. 1 d SIWZ, Stacja robocz/postprocessingy/3P,
Cźy Zamawiający ńażi" wymagał, aby stacja posiadała,oprogramowanie do wspomagania

"n 
uóii.i.:i gużo* obejmujące min. automatyczną segmentację guza i Wyznaczanie dro9i dojŚcia'?

Od powied ź: Zamawiający d opuszcza.
eyianie 94: Dot. załącźniu nr. 1 do SIWZ; Stacja robocz/postprocessingu/3D.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby stacja posiadała'oprogramowanie do wspomagania zabiegów

biopsji, orenjzV-i wLtrebrobrasivri obelmuJące min. wyznaczanie ściezki wkłucia na obrazach tYPu

CT'uiyskiwanych z rekonstiukcji niskokontrJsiowe1 danych obrazowych z angiografii rotacYjnej'?

Od powie dźl Zamawi ający d o pu szcza.
pytanie 95: Dot. 'Załącznik nr, 1 do SIWZ; Stacja robocz/postProcessingu/3D

-cŹv Zamawiający będzie wymagał, aby stacja posiadała 'oprogramowanie umozliwiające

poźyc3onowanió 
- 
ńarrerów wpiowadzonyclr przez uzytkownika (punkty, linie) na obiekcie 3D

lryŚruny* z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz zastosowaniem

taźiego óbruru jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą połozenia obiektu 3D względem

nałozónego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany połozenia statYwu, stołu,

powiększenia i odległości SID)'?
OdpowiedŹ= Zgodnie z SIWZ.
pytanie 9d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie definicji zgodnie z którą, okreŚlenie ,,dni

rdńcze,, nalezy'roiumieć :lró ani roboc}e Ód poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy?
Odpowiedź:Tak.
pyianie 97l Dotyczyz Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §1, ust. 3.
prosimy o usunięcie słowa ,,gwarantuje;' i zastąpienie terminem ,,zaPewnia1 Aktualne brzmienie

5ug"ruj" odpowiedzialność nizasadzió ryzyka, pódczas gdy norma wynikającą z kodeksu cYwilnego
jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.
bdpowleaź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,

' pyianie 98: Dotyczyz Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §5, ust. 2.

Cźy Zamawiający dbpuszcza aby w ramach reakcji na zgłoszenie o awarii WYkonawca Podjął
działania naprawcze za pomocą zdalnej diagnostyki?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraza zgodę.
pyianie 99: Dotyczy: Zał. Ńi i ao SIWZ;_ Umowa dostawy, §5, ust. 3_9IE Zał. Nr 1 do SIWZ,

WARUNKI GWARANcJI I SERWIS poGWARANcyJNy NA OFEROWANY ZESTAW - okres gwarancYjnY;

pkt 3. czy zamawiający doprecyzuje zapis dotyczący poprzez dodanie przy czasie wyznaczonym na

usunięcie'awarii (4B godzin) słów: ,,liczonych w dni robocze"?
OapowieaźzTak, Zamawiający doda słowa ,,liczonych w dni robocze".
eyianie 10o: Dotyczy Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §5, ust. 5.

cŹv celem doprecyzowania warunków przedłuzania. gwarancji ZamawiającY wYrazi zgodę na

modyfikację postanowienia zgodnie z proponowaną treŚcią:
W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy 

-lub 
wymiany jego częŚci (PodzesPołÓW) W

związku z okolicznościami okreśtonfmi w ust. 4 oraz w przypadku skorzystania Przez Zamawiającego

z rękojmi, elemenĘ podtegające wymianie uzyskują nową gwarancję trwającą 6 miesięcy od daty ich

zainstalowania.
Odpowied źz Tak, Za mawiający wy raża zgodę.
pyianie 1o1: Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §5, ust. 6.

CŹy Zamawiający wyiazi zgodę na modyfikację, zgodnie z proponowanym brzmieniem:
przerwy w pracy u'iąazeń spowoaowine nbpra*ami gwarancyjnymi, odpowiednio wYdłużają okres

gwarańcji ó ticźtę Jii ,oaoĆrych przerwy, jeżeli w czasie przerwy korzystanie z sYstemu nie jest

możliwe,
Odpowied źl Tak, Zamawiający wyraża z9odę,
pyianie 102: Dotyczy Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §5, ust. 7.
prosimy o usunił.i"'słowa ,,bezpłatnego" i zastąpienie 9o słowami ,,w ramach wYnagrodzenia

umownego,, gdvż słowo ,,bezpłatnegÓ' sugeruió darońiznę i może oznaczaĆ dla organów

ńooutpońvcrr Óuówiązek naliczenia podatku od dochodu. Wskazujemy ponadto, Że jest to umowa

zawierana w trybie zamówienia pubiicznego, a więc - zgodnie z ustawową definicją - Świadczenia z

założenia odpłatnegÓ, i usługi lub doslawy nie mogą się odbywać w związku z powyższym

,,bezpłatnie".
Odpowied źz Tak, Zamawiający wyraza zgodę,
pyianie 1o3: Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §5.
Prosimy o potwierózenie, że zakres wymaganej gwarancji jest zgodny z przepisem art,

powyższe na uwadze uprzejmie prosimy Ó wyrazenie zgody na doprecyzowanie zapisu

^wrłĄ 
zakresie, poprzez dodanie klauzuli:

l| ll/lll
|Ą)j{

ł\lll
li i

57B kc. Mając
umownego w
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Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części
lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących
w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub
materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się
Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn
lezących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego
lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódż, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu.
Pytanie 1O4: Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §5; ust. 5.
Prosimy o dodanie na końcu zapisu klauzuli doprecyzowującej prawa i obowiązki stron w zakresie
gwarancji i rękojmi:
Zamawiający skorzysta z uprawnień z tytułu rękojmi w przypadku nierealizowania przez Wykonawcę
uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego. lJprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyazące
wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu
udzielonej gwarancji.
Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu.
Pytanie 1O5: Dotyczy Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §6, ust. 1.
Prosimy o zmianę słowa ,,opóŹnienia" na ,,zwłoki". Mając na uwadze, że Wykonawca winien
odpowiadaĆ tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które
ponosi odpowiedzialność, które były uzaleznione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za
wszelkie okolicznoŚci, takze te na które nie ma zadnego wpływu, które są od niego całkowicie
niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
Pytanie 1O6: Dotyczyl Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §6, ust. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie postanowienia o sentencję: ,,łącznie nie więcej niż
70o/o ww kwoty2
Odpowied ź= Tak, Za mawiający wyraza zgodę.
Pytanie 107: Dotyczyz Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §6, ust. 3.
Prosimy o zmianę i nadanie brzmienia zgodnego z art. 4B1- KC, poprzez zastąpienie słowa ,,zwłoki"
terminem,,opóźnienie" .

Odpowiedźz Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.
Pytanie 1O8: Dotyczy Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §6, ust. 5.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zapisu poprzez dodanie klauzuli:
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośĆ w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie
pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie
łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w
związku, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych)
ograniczona jest do wartoŚci netto umowy. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji
odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę
mozliwoŚci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone
przez Zamawiającego swoi m kontrahentom.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 1O9: Dotyczy; Zał. Nr 1 do SIWZ, WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY NA
OFEROWANY ZESTAW - Serwis pogwarancyjny, pkt 1.
Prosimy o uszczegółowienie zapisu odnośnie dostępności części zamiennych, poprzez dodanie
postanowienia: Powyższe nie doĘczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego
Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.
Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.
Pytanie 11O: Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na wykonaniu prac adaptacyjnych a
następnie dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi
się aby przedmiot zamówienia uznać za zrealizowany wykonania wszelkich prac adaptacyjnych oraz
po uruchomieniu sprzętu i dostarczeniu przez Wykonawcę testów odbiorczych potwierdzających
s pełn i e n i e pa ra metrów fizy cznych dosta rczonego a pa ratu ?
Odpowiedź: Tak.
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Pytanie 111: Aby pracownia mogła byĆ uzytkowana/ niezbędny będzie wydanie zezwolenia przez
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu na uzytkowanie i stosowanie
aparatu do celów radiologii zabiegowej. Wniosek taki musi złożyć Zmawiający i razem z wnioskiem
tym dostarczyĆ między innymi takie dokumenty jak program szkolenia pracowników, zakładowy plan
postępowania awaryjnego, itd., które nie są w gestii Wykonawcy. Czy Zamawiający potwierdzi, że
czas oczekiwania na wydanie pozwolenia przez PWIS nie będzie liczony do czasu przewidzianego na
realizację całego zadania?
Odpowied ź= Tak, Za mawiający potwierdza.
Pytanie LL2:, Czy Zamawiający oczekuje dostawy przez Wykonawcę mebli do pracowni? Jeśli tak -
prosimy o ich wyspecyfikowanie.
OdpowiedŹ: Tak, zgodnie z koncepcją i projektem przygotowanym przez Wykonawcę
uwzg lęd niające potrzeby pracowni.
Pytanie 113: Dotyczyz Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §4, ust. 4.
W przedmiotowym zapisie Zamawiający odwołuje się do treści §3, ust. 3. Zauważamy, ze w
paragrafie 3 nie ma ustępu nr 3. Prosimy o wyjaŚnienie.
Ponadto prosimy o wyjaŚnienie, co Zamawiający ma na myśli poprzez zapis: ,,zakończony zostanie
etap prac możliwy do samodzielnego rozliczenia".
Czy oznacza to, że Zamawiający umozliwia fakturowanie częŚciowe na podstawie 2 Protokołów: 1 -
odbioru częściowego oraz 2 - protokół odbioru (końcowy)?
OdpowiedźlZamawiający pppełnił pomyłkę iwykreśla w § 4 ust.4 z umowy.
Pytanie 114: Dotyczy: CZĘSC II * FORMULARZ CENOWY.
Czy zgodnie z cytowanym poniżej zapisem Zamawiający dopuszcza dostawę wcześniej niź adaptację?
JeŚli nie - jakie protokoły Zamawiający przewiduje?
Angiograf o parametrach technicznych określonych w części I formularza ofertowego wraz z
okreśIonymi tamże zadaniami - po dostawie protokół odbioru częściowego
Adaptacja pomieszczeń Pracowni Angiografii oraz zaplecza tej Pracowni, na warunkach określonych w
części III formularza ofertowego oraz w załączniku nr 2 do SIWZ*)
(jeŚli występują różne wartoŚci podatku VAT, należy wpisać kwoty odpowiadające danej stawce VAT,
a następnie posumowaĆ w rubryce 2 wartoŚci z kolumn 3 i 5) * faktura po protokole odbioru
(końcowym)
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy wcześniej aniżeli zostanie wykonana
adaptacja pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza protokół częściowy po przeprowadzonej adaptacji
pomieszczenia, jednakze dopiero po protokole końcowym nastąpi fakturowanie zadania.
Pytanie 115: Dotyczy: Zał. Nr 3 do SIWZ; Umowa dostawy, §2, ust. 3.
Prosimy o wyjaśnienie, co dokładnie oznacza ponizszy zapis:
Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy;
jeŚli wynika to ze specyfiki zadań - dopuszczalne jest wcześniejsze podpisanie protokółów odbioru
częściowego,
Czy należy rozumieć, ze w przypadku powstania dwóch protokołów, powstaną dwie faktury na
kwoty zadeklarowane przez Wykonawcę odpowiednio w pozycji t oraz pozycji 2 Formularza
cenowego?
Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby na podstawie odpowiedniego protokołu (odbioru
było zafakturowane 7Oo/o wartoŚci umowy?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza dwóch faktur i nie wyraza zgody
protokołu częŚciowego fakturowania 7Oo/o wartoŚci umowy.

Ponieważ wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i

nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 23.09.2015
r. pozostaje bez zmian.
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częściowego)
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