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Wyjaśnienia nr 2

na dostawę śródo1oe:łj":"":!:"il:1'"'.Tl:ir§.H*:ii:#Ti"H:i?..,, 
" 

n" potrzeby
Oddziału Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala przy

ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 22.05.20I7r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie L,. Dotyczy Załącznika nr 7, Formularz ofertowy, H pkt 5 oraz Załącznika nr 4, Umowa §5
ust 4 prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka i zamawiający ma na myŚli zapewnienie
aparatu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy, a nie wymianę aparatu na nowy
Odpowiedź: Nie, nie nastąpiła omyłka.'Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy
na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego
elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym okreŚlonym w
ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w termińie przez strony
uzgodnionym, jednak nie dłuższym niz 7 dni.
pytanie 2z Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 4 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
zapisu na ponizszyi ,,Za wykonanie umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto ..... zł"
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstawy do
naliczania kar umownych z wartości brutto na wartość netto?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 4: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 6 ust, 1 pkt. 4) Aby obie strony były równie
traktowanie prosimy o dodanie w § 6 ust. 1 pkt. a) ponizszej treŚci: ,,W przypadku rozwiązania lub
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -
Zamawiający wypłaci wykonawcy karę umowną w wysokoŚci 10 o/o wartoŚci netto umowy".
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 5: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do
treści| ,, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w
przypadku zawinionej zwłoki w dostawie przedmiotu umowy powyżej 70 dni"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pyianie 6: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § B Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreŚlenie § B:

,,W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały, zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, przepisy powołanej na wstępie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne
oibowiązujące przepisy prawa", jako ze zapisy zawarte w § 6 bardzo szczegółowo określają kary
umowne z tytułu różnych zawinień.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 7l prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje dostarczenia aparatu now€go , a wiec
wyprodukowanego-w z,otlr co dla producentów wysokiej jakoŚci sprzętu nie powinno byĆ problemem

- mamy juz maj 2OI7r.
odpowiódź= Z|mawiający oczekuje dostarczenia aparatu nowe9o, wyprodukowanego w 2016 roku

lub nowszego - zgodnie ze sprostowaniem do SIWZ z dnia 17 maja 20t7r.
pytanie 8: Dotyczy załącznika nr I, Dane techniczne i uźytkowe, A1 Ramię C o ruchu

izócentrycznym. Zamawiający wymaga aparatu z obrotem izocentrycznym, czyli funkcjonalnoŚcią
przvdatną do obrazowanii 3D, natomiast Zamawiający nie wymaga oferowańia oPcji 3D. ProsimY

)atóm/!o potwierdzenie ze aparat ma mieć możliwość wykonywania rekonstrukcji 3D.
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odpowiedź: Aparat musi spełniać wymogi obrazowania 3D po wgraniu opcjonalnego
oprogramowania, jest to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
pytanie 9: Dotyczy załącznika nr I, Dane techniczne i uzytkowe, A1 Ramię, C o ruchu
izocentrycznym. Czy Zamawiający będzie wymagał oprogramowania do fuzji obrazów, które
umozliwia wyświetlanie obrazów pochodzących z różnych urządzeń takich jak np.; CT i MR celem
porównania ?
OdpowiedŹ: Nie, jest to element oprogramowania do funkcji 3D.
Pytanie 1O: Dotyczy załącznika nr I, Dane techniczne i uzytkowe, A1 Ramię C o ruchu
izocentrygznym. Prosimy o potwierdzenie ze obrót orbitalny ramienia C (wokół osi poprzecznej) ma
]być prawdziwie izocentryczny, czyli bez składania kilku ruchów ramienia, wykonywany w pełnym
zakresie ruchu silnikowo.
odpowiedź=Tak, dopuszcza się realizację tego warunku w zakresie zmiany oprogramowania. Aparat
musi byĆ zdolny ńechanicznie do takiego ruchu.
Pytanie LL= Czy Zamawiający potwierdza że podstawą podpisania protokołu odbioru końcowego i

wystawiónia faktury VAT jest: - dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem, zainstalowaniem
tj. podłączenie i uruchomienie przedmiotu zmówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, wykorzystania i konserwacji przedmiotu
zamówienia ( zgodnie z par ! pkt. L-2, wzoru umowy)?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podstawą podpisania protokołu odbioru końcowego i

wystawienia faktury VAT są zadania określone w § 1 ust. 1 i 2 projektu umowy.
Pytanie 12: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 1, ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
słowa ,,gwarantuje na ,,zapewnia", tak aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie: ,,4.
Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i oryginalny."? Mając na uwadze,
ze odpowiedzialność wykonawcy, zgodnie z polskim KC, oparta jest na zasadzie winy, uprzejmie
prosimy o zastąpienie słowa gwarantuję - charakterystycznym dla odpowiedzialnoŚci na zasadzie
ryzyka (np. przy umowach ubezpieczeniowych) słowem zapewnia, jako bardzie adekwatnym dla tego
rodzaju odpowiedzialności i w przyszłoścj nie rodzącym sporów interpretacyjnych w tym zakresie.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 1, ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
słowa ,,gwarantuje na ,,zapewnia", tak aby niniejszy ustęp otrzymał ponizsze *brzmienie: ,,5,
Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych,'?
Mając na uwadze, że odpowiedzialność wykonawcy, zgodnie z polskim KC, oparta jest na zasadzie
winy, uprzejmie prosimy o zastąpienie słowa gwarantuję * charakterystycznym dla odpowiedzialnoŚci
na zasadzie ryzyka (np, przy umowach ubezpieczeniowych) słowem zapewnia, jako bardzie
adekwatnym dla tego rodzaju odpowiedzialnoŚci i w przyszłoŚci nie rodzącym sporów
interpretacyjnych w tym zakresie.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 3, ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby
niniejszy ustęp otrzymał ponizsze brzmienie: ,,6. Za wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy
podczas transportu, instalacji oraz wykonywania innych czynnoŚci składających się na przedmiot
umowy na terenie Zamawiającego odpowiedzialnoŚĆ ponosi Wykonawca. W przypadku powstania
szkody zostanie ona potwierdzona protokołem podpisanym przez strony. W.ykonawca zobowiązuje się
do pokrycia kosztów usunięcia szkód na zasadach określonych w kc"'?
Uprzejmie prosimy tym samym o potwierdzenie, ze odpowiedzialnoŚĆ odszkodowawcza Wykonawcy
oparta jest na zasadach wynikających z kc.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
pytanie 15: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 5, ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby
niniejszy ustęp otrŻymał poniższe brzmienie: ,,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
elementu/podzespołu, w okresie gwarancji, w przypadku wystąlienia trzech istotnych awarii tego
samego etementu/podzespołu lub w przypadku niemożnoŚci dokonania naprawy w terminie
ostatecznym okreśIonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym
w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.'? Poniewaz dla dopuszczenia
wyrobu medycznego do badania pacjentów w konkretnej placówce są wymagane odpowiednie testy
urządzenia i zezwolenia organów nadzorujących, których to zezwoleń Wykonawca nie jest w stanie
załaiwić w tak krótkim terminie, który jest niezalezny od Wykonawcy tylko od organów
zewnętrznych, to prosimy o uznanie powyższych zmian.
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pyianie 16: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie
dódatkowego ustępu o ponizszej treści: ,,Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi @ am
uprawnienia xupijącego z tego Ętułu i obowiązki 5przedającego w tym zakresie) są takie same jak
w przypądku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji."?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody,OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody,



Pytanie L7l Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 6, ust. 1, pkt 7). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
to aby niniejszy ustęp otrzymał ponizsze brzmienie:,,l) Za zwłokę w dostawie, instalacji i
uruchomieniu przedmiotu zamówienia w wysokoŚci 0,5 o/o wartości zamówienia brutto okreŚlonej w §
4 ust, 7 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 7 umowyl łącznie nie więcej
niż 70o/o ww kwoty"?
,Odpowiedźl Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 18: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 6, ust. 1, pkt 2). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
to aby'niniejszy ustęp otrzymał ponizsze brzmienie: ,,2) Za zwłokę w czynnościach, o których mowa
w§5ust2-5-wwysokoŚci 0,7o/owartoŚci bruttookreślonejw§4ust.7umowyzakażdydzień
zwłoki, łącznie nie więcej niż 7oo/o ww kwoty,"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 19: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 6 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie
treŚci do niniejszego ustępu tak aby otrzymał ponizsze brzmienie| ,,2. JeŚli rzeczywista szkoda
przekroczy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego
karę umowną na zasadach ogótnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń
umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy praya nie pozwalają na
zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w
związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z Ętułu kar umownych)
ograniczona jest do wartoŚci umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoŚci za utracone
korzyŚci, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy
w pracyr koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim
kontrahentom,"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2O: Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa § 7 ust. 2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie
treŚci do niniejszego ustępu tak aby otrzymał ponizsze brzmienie: ,,2, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku zwłoki w dostawie
przedmiotu umowy powyżej 10 dni pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do należyte9ol w tym terminowego wykonainia umowy i wyznaczenia mu
terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych,'?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 21.= Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i uzytkowe p. A. 6. Czy Zamawiający dopuści
aparat z obrotem wokół osi poziomej +/- 1900? Obrót o taki kąt jest wystarczający do
przeprowadzenia wszelkich zabiegów i nie ogranicza pracy aparatu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22= Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne,i uzytkowe p.A.7. Czy Zamawiający dopuści
aparat bez zmotoryzowanego ruchu poziomego? Wyjaśniamy, że u niektórych producentów ramion C
z izocentrycznym obrotem zmotoryzowany ruch poziomy jest pochodną uzyskiwania izocentrycznego
obrotu. Ruch izocentryczny jest złozony poprzez trzy ruchy: pionowy, poziomy i orbitalny w związku z
powyższym wszystkie ruchy musza być motoryczne. W aparacie, który chcemy zaoferować
Zamawiającemu ruch izocentryczny jest ,,prawdziwym ,, izocentrycznym ruchem uzyskanym tylko
poprzez ruch orbitalny, który jest zmotoryzowany i podczas całego ruchu zachowane jest izocentrum
obrotu. w związku z powyższym nie ma konieczności posiadania w tym aparacie zmotoryzowanego
ruchu poziomego, a przesuwanie ramienia C w poziomie nie stanowi zadnej trudnoŚci.
OdpowiedźzTak, jeśli zakres obrotu jest wystarczający do uzyskiwania obrazów 3D.
Pytanie 23= Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i użytkowe p. A.B. Czy Zamawiający dopuŚci
aparat ze zmotoryzowanym ruchem pionowym w zakresie 40 cm? Zakres taki jest niewiele mniejszy
od wymaganego przez Zamawiającego i nie stanowi zadnego ograniczenia w wykorzystaniu aparatu.
OdpowiedźlTak, jeśli zakres obrotu jest wystarczający do uzyskiwania obrazów 3D.
Pytanie 24l Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i uzytkowe p. A 10. Czy Zamawiający dopuŚci
aparat bez wyświetlania informacji o wartościach kątowych ramienia C, ruchu poziomym i wysokoŚci?
Od powied ź= Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 25: Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i uzytkowe p. A.13. Czy Zamawiający dopuŚci
aparat o długości 215cm? Aparat o takiej długoŚci nie stwarza problemów przy transportowaniu i

manewrowaniu na sali operacyjnej.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
pytanie 26: Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i użytkowe p. B.I.Czy Zamawiający dopuŚci
aparat o częstotliwości skopi pulsacyjnej do 15 imp./sek.? Wartości 15 impulsów/sek. Jest wartoŚcią
wystarczającą do przeprowadzenia wszelkich zabiegów do jakich dedykowany jest przedmiotowy
apa rat.
Odpowi 'ak, jeśli wystarczy do uzyskiwania obrazu 3D.



Pytanie 27= Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i uzytkowe p. C.3, C.4, C.5. Czy Zamawiający
dopuści lampę o parametrach cieplnych jak ponizej: szybkość chłodzenia anody 13,B kHU/min,
pojemność cieplna kołpaka 1200 kHU, szybkość chłodzenia kołpaka 6,7 kHU/min.? Wartości
parametrów cieplnych pomimo, ze są mniejsze od wymaganych przez Zamawiającego to lamapa i

układ chłodzenia jest tak zaprojektowany, ze lampa wytrzymuje nawet bardzo długotrwałe zabiegi
,wykonywane z wykorzystaniem przedmiotowego aparatu,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 28: Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i użytkowe p. D. Czy zamawiający dopuści
aparat z izocentrycznym obrotem opartym na wzmacniaczu obrazu o średnicy 23cm? Wzmacniacz o]Średnicy 23 cm ma większa powierzchnię obrazowania niż detektor o wymaganym przez
Zamawiającego rozmiarze 19xl9cm.
Od powied ź= T ak, Za m awi ający dopuszcza.
Pytanie 29: Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne iuzytkowe p,E.1. Czy Zamawiający dopuści
monitor o kącie widzenia 77Oo? WartoŚĆ kąta widzenia monitora jest wartością czysto teoretyczną,
gdyz próktycznie nie ogląda się monitora pod kątem 1760 a nawet I70o.
Odpowiedźz Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 3O: Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i uzytkowe p. E.3. Czy Zamawiający dopuści
monitory o parametrach kontrast 600:1 iluminancja monitorów 60O cd/m2? Parametry takie
monitorów zapewniają komfortowe oglądanie obrazów podczas zabiegów z wykorzystaniem ramienia
c.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 31: Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i użytkowe p. E.6. Czy Zamawiający dopuści
aparat ze skalą szaroŚci 72 bit? 12 bit skali szaroŚci jest standardowo stosowaną skalą szarości, gdyż
póŹniej przy wyŚwietlaniu obrazu i tak obraz jest wyświetlany na 10-bitowych monitorach.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 32: Dotyczy załącznika nr 1 Dane techniczne i użytkowe p. E.IZ. Czy Zamawiający dopuści
aparat z archiwizacją obrazów tylko w formacie DICOM poprzez port USB wraz z dogrywaniem
przeglądarki DICOM aby obraz mógł być obejrzany na dowolnym komputerze?
Odpowied źl Tak, Za mawiający dopuszcza.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie ofeńy,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
31.05.2017 r. pozostaje bez zmian.

Z powazaniem

Ds. Eks nicznych
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