Wyjaśnienia treści SWZ 20.07.2021 cz. 1
Poznań, 20 lipca 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:
WIELKOPOLSKIE CENTRA MEDYCZNE REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OS. STEFANA BATOREGO, nr 80A, lok. L3, 60-687 POZNAŃ,
prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą:

DOSTAWA ZESTAWU (2 SZT.) MAMMOGRAFÓW CYFROWYCH,
udziela na podstawie Rozdziału XIII pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiedzi na pytania
otrzymane od wykonawców:
Pytanie 1:
Działając na podstawie zapisów SWZ ww. postępowania zwracamy się niniejszym o przekazanie
Regulaminu udzielania przez Wielkopolskie Centra Medyczne REMEDIUM sp. z o.o. zamówień
finansowanych z udziałem środków publicznych.
Odpowiedź 1:
Regulamin jest wewnętrzną instrukcją dla pracowników Spółki, nie jest udostępniany
podmiotom zewnętrznym. Zasady postępowania o udzielenie zamówienia są każdorazowo
określane w dokumentacji postępowania, która jest zamieszczana na stronie internetowej
danego postępowania.
Pytanie 2:
Działając na podstawie zapisów SWZ ww. postępowania zwracamy się niniejszym o przekazanie
Dokumentacji postępowania w wersji word, w szczególności załączników składanych wraz z
ofertą.
Odpowiedź 2: W załączeniu do niniejszych Wyjaśnień, zostały zamieszczone pliki word.
Pytanie 3:
Dotyczy wzoru umowy Par. 1 pkt 1.4: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w niniejszym
punkcie chodzi o konfigurację oferowanych mammografów. Prosimy o potwierdzenie, że w
przypadku, gdy niezbędne będzie przeprowadzenie konfiguracji w systemach PACS, HIS lub RIS,
koszt integracji jest po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź 3:
Koszt integracji jest po stronie Wykonawcy.
Pytanie 4:
Dotyczy wzoru umowy: Par. 4 ust. 10: Prosimy o wykreślenie postanowienia. Reguluje ten sam
aspekt realizacji przedmiotu umowy co w par. 4 ust. 4 i jednocześnie znajduje się w nim błędne
odwołanie do nieistniejącego ust. 1.4 w par. 4. W związku z tym, celem uniknięcia wątpliwości w
zakresie realizacji obowiązków stron umowy, prosimy o wykreślenie ust. 10 z par. 4.
Odpowiedź 4:
Zamawiający usuwa pkt 10 z §4 Wzoru umowy. Wzór umowy po zmianach zamieszczono jako
załącznik do niniejszych wyjaśnień.
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Pytanie 5:
Dotyczy wzoru umowy: Par. 6 ust. 6: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją
niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się
ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Kupującym gwarancji trwającej co
najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach
wykonywania uprawnień z gwarancji, Sprzedawca proponuje doprecyzowanie § 6 ust. 6 i
wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Kupującemu przysługują szerokie uprawnienia
gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Sprzedawcy należytej
opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich
usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Sprzedawcy warunkach.
Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu
będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej
ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi
dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie
stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie
do § 6 ust. 6 kolejnego zdania o następującym brzmieniu: „Strony zgodnie wyłączają prawo do
odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”
Odpowiedź 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 6:
Dotyczy wzoru umowy: Par. 6 ust. 10: 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 wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie
możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany
części/modułów.
Odpowiedź 6:
Zamawiający precyzyjnie określił okoliczności, w których będzie mógł zażądać wymiany na
nowe – po pięciu uzasadnionych reklamacjach tej samej części urządzenia. Zamawiającemu
urządzenia są potrzebne każdego dnia, nieustanne naprawy są nie do zaakceptowania.
Niesprawność urządzenia to dla Zamawiającego straty z tytułu niewykonanych świadczeń i
komplikacje w diagnozowaniu i leczeniu pacjentek.
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmiany treści w §6 ust. 11 Wzoru
umowy. Wzór umowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Pytanie 7:
Dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 11: Jak rozumiemy Kupujący chce uzyskać gwarancję jakości tj.
dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant w związku z tym
nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została
okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją
może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi, gdyż Sprzedawca będzie musiał wziąć na
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siebie dużo większe ryzyko. Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała
wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy)
jako sprzecznych z istotą gwarancji. Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który
odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy
wyłączające/ograniczające ryzyko Sprzedawcy w następujący sposób: „Gwarancja jakości
określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:
a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;
b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie
Kupującego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
zalanie itp.),
e) normalnego zużycia rzeczy.”
Odpowiedź 7:
Zobowiązania z tytułu gwarancji będą przysługiwały Zamawiającemu w okresie gwarancji,
kiedy to Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeglądy i autoryzowany serwis producenta,
zatem nie ma możliwości, aby Sprzęt był w tym czasie serwisowany przez osoby trzecie.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 8:
Dotyczy wzoru umowy: Par. 8 ust. 6: Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak
wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie
Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale
umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej,
szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej do
wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.
Odpowiedź 8:
Zamawiający zmienia limit kar umownych w §8 ust.6 na 20 %. Wzór umowy po zmianach
zamieszczono jako załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Pytanie 9:
Dotyczy wzoru umowy: Par. 9 ust. 1 pkt 1 oraz par. 9 ust. 5: Odstąpienie jest czynnością
radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo
powiązane z obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie przesłankę takiego
odstąpienia, która może się aktualizować nawet przy jednodniowym przekroczeniu terminu
dostawy, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie Wykonawcy, które
nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem od umowy i
naliczeniem kary umownej, Zamawiający wezwał Wykonawcę do należytego wykonania umowy
(wzorem pozostałych postanowień z par. 9 ust. 1 regulujących prawo do odstąpienia od umowy),
wyznaczając mu odpowiedni, dodatkowy termin. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest
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ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka.
Proponujemy wobec tego nowe, następujące brzmienie par. 9 ust. 1 pkt 1 oraz par. 9 ust. 5:
„1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca nie wykona dostawy Sprzętu Medycznego w terminie wskazanym w § 4 ust.1
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania Umowy i wyznaczenia w
tym zakresie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni roboczych.”
„5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego w
ust.1 pkt 1, 2 lub 3 oraz upływu ostatecznego terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa
w ust. 1 pkt. 1 lub pkt 4.”
Odpowiedź 9:
Z uwagi na termin rozliczenia z Ministerstwem Zdrowia, a co za tym idzie posiadaniem
środków na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, realizacja Zadania 1 do dnia 30 sierpnia 2021
roku jest nieodwołalna. Termin realizacji Zadania 2 zostanie uzgodniony z wykonawcą.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 10:
Dotyczy wzoru umowy: Par. 9 ust. 2: Wskazujemy, iż postanowienia art. 145 PZP nie regulują
zasad odstąpienia. Prosimy wobec tego o wykreślenie ust. 2 z par. 9.
Odpowiedź 10:
Zamawiający wykreśla ust. 2 z §9 Wzoru umowy. Wzór umowy po zmianach zamieszczono
jako załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Pytanie 11:
Dotyczy wzoru umowy: Załącznik nr 2 do umowy – oprogramowanie:
Pkt. 1 i 2 Załącznika nr 2: Zwracamy uwagę, że prawa autorskie do oprogramowania posiada co
do zasady producent Sprzętu Medycznego. W przypadku producentów zrzeszonych w dużych
grupach kapitałowych, są to podmioty o zasięgu globalnym, wobec czego treść tych licencji nie
podlega negocjacjom. Szczegółowe wymogi w zakresie udzielanej licencji, określone w Załączniku
nr 2 mogą okazać się niemożliwe do zapewnienia przez Wykonawcę (niebędącego producentem
sprzętu), który może udzielić licencji jedynie na warunkach przewidzianych przez producenta, jak
również są nierynkowe i nieuzasadnione z uwagi na przedmiot licencji. W szczególności,
niespotykaną praktyką w zakresie oprogramowania jest udzielenie licencji i jednocześnie prawo
do wykonywania praw zależnych. Podobnie, nieadekwatne do przedmiotu licencji i
nieakceptowalne przez producentów jest udzielenie prawa do kopiowania Dokumentacji
Oprogramowania i jej publicznego rozpowszechniania w Internecie. Takie postanowienia
powodują, że Wykonawca nie będzie mógł złożyć oferty z uwagi na brak możliwości zaoferowania
innych warunków licencji niż przewidziane przez producenta oprogramowania. Zwracamy uwagę,
że taka praktyka (tj. stosowanie warunków licencji ustalonych przez producenta
oprogramowania) jest powszechnie stosowana w udostępnianiu produktów takich jak
oprogramowanie, np. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (np. Microsoft
Windows) daje prawo do korzystania z systemu operacyjnego Windows na warunkach licencji
producenta – warunki te nie są i nie mogą być negocjowane. W związku z tym, prosimy o
zastąpienie Załącznika nr 2 zobowiązaniem Wykonawcy do udzielenia licencji na warunkach
przewidzianych przez producenta oprogramowania.
Odpowiedź 11:
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W ocenie Zamawiającego, zapisy Załącznika nr 2 nie uprawniają go do publicznego
rozpowszechniania oprogramowania ani naruszania praw autorskich Licencjodawcy. Punkt 2
Załącznika reguluje Państwa zastrzeżenia.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający dokonał poprawy omyłek pisarskich w pkt. 2.2.1
Załącznika nr 2 do Wzoru umowy, zgodnie z załączonym do niniejszych Wyjaśnień Wzorem
umowy – po zmianach.
Pytanie 12:
Dotyczy wzoru umowy: Załącznik nr 2 do umowy – oprogramowanie:
Pkt 3.2 Załącznika nr 2 do umowy: Proponujemy doprecyzowanie pkt 3.2 poprzez wskazanie, że
wszelkie odszkodowania i koszty związane z zasadnymi roszczeniami osób trzecich, które ma
pokryć Wykonawca, powinny wynikać z prawomocnego orzeczenia sądowego. Dodatkowo
wskazujemy, że zasadnym jest – z uwagi na ponoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności za
takie roszczenia i celem zapewnienia należytej ochrony przez Wykonawcę – wskazanie, że
Zamawiający, oprócz współpracy z Wykonawcą, nie powinien bez zgody Wykonawcy
podejmować żadnych działań zmierzających lub skutkujących do uznania roszczenia lub zawarcia
ugody, bez zgody Wykonawcy. W związku z tym proponujemy następującą modyfikację pkt 3.2:
„3.2. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie zasadnych
roszczeń wynikających z naruszenia ich praw w związku z wykonaniem niniejszej Umowy przez
Wykonawcę, a w szczególności w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Projektu,
Oprogramowania lub Dokumentacji Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do
całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich wynikających z prawomocnego
orzeczenia właściwego sądu powszechnego oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku
świadczenia z tego tytułu, w tym do pokrycia odszkodowań i kosztów związanych z
dochodzeniem powyższych roszczeń wynikających z prawomocnego orzeczenia właściwego sądu
powszechnego, o ile Zamawiający podejmie następujące działania:
3.2.1. niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniu, nie później jednak niż w
terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o roszczeniu lub wcześniej, o ile wymagają tego
odpowiednie przepisy;
3.2.2. zapewni Wykonawcy informacje, konieczne pełnomocnictwa oraz pomoc, jaka będzie
Wykonawcy niezbędna do obrony przed roszczeniem lub do osiągnięcia ugody,
Pod warunkiem, że Zamawiający nie podejmie żadnych działań lub zaniechań zmierzających lub
skutkujących uznaniem roszczenia lub zawarciem ugody bez zgody Wykonawcy.”
Odpowiedź 12:
Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian w wyżej wymienionym zakresie.

Pytanie 13:
Pytania do umowy powierzenia danych osobowych: Par. 3 ust. 3: Prosimy o skrócenie terminu na
uzyskanie zgody na zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym
podmiotom do 14 dni od poinformowania o zmianie. Termin 3 miesięcy jest bardzo długim
terminem, który w praktyce może uniemożliwić wykonanie działań serwisowych przez
Wykonawcę, jeśli do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę swoich obowiązków wymagane
jest uwzględnienie innego podmiotu niż wskazany na liście.
Odpowiedź 13:
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Zamawiający wyraża zgodę na opisaną zmianę. Wzór umowy po zmianach zamieszczono jako
załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Pytanie 14:
Pytania do umowy powierzenia danych osobowych: Par. 4 ust. 5: Rozporządzenie RODO nakłada
obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie dłużej
niż w ciągu 72h. Niezasadnym jest zatem żądanie zgłoszenia administratorowi faktu samego
podejrzenia naruszenia takich danych, tym bardziej w tak krótkim 24-godzinnym terminie, który –
w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem
niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje
zatem następujące brzmienie par. 4 ust. 5:
„5. Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, do
zawiadomienia Administratora o każdym przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia
danych osobowych. Zawiadomienie zawiera co najmniej dane wskazane w art. 33 ust 3 RODO.
Odpowiedź 14:
Zaproponowana treść nie różni się od aktualnego brzmienia §4 ust. 5. Zamawiający nie
wprowadza zmian.
Pytanie 15:
Pytania do umowy powierzenia danych osobowych: Par. 5 ust. 2: Wykonawca wskazuje, że prawo
kontroli w przypadku, gdy ma obejmować dostęp do pomieszczeń Przetwarzającego, w których
prowadzi działalność gospodarczą, stwarza istotne ryzyko możliwości dostępu do danych
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym potencjalnych danych klientów Wykonawcy,
które Wykonawca obowiązany jest zachować w poufności. Dodatkowo, kontrola zapowiedziana
zaledwie z 3-dniowym wyprzedzeniem, w warunkach prowadzenia normalnej działalności, jak i w
trybie zdalnym z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną, jest terminem zbyt krótkim na
należyte przygotowanie się Przetwarzającego do kontroli. Z uwagi na to, Wykonawca proponuje
poniższe brzmienie par. 5 ust. 2:
„Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego, w
sposób uniemożliwiający dostęp lub ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa Przetwarzającego i z
minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.”
Odpowiedź 15:
Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 16:
Pytania do umowy powierzenia danych osobowych: Par. 7 ust. 2-4:
Zwracamy uwagę, że regulacja dotycząca ochrony danych osobowych nakazuje organowi
zweryfikować, który podmiot ponosi odpowiedzialność za naruszenie. W sytuacji, gdyby to
Przetwarzający podnosił odpowiedzialność za naruszenie przepisów to Przetwarzający dostanie
karę odpowiadającą jego własnemu naruszeniu, na Przetwarzającego zostaną również nałożone
ewentualne inne obowiązki. Tym samym, Administrator zostaje obciążony przez organ karą
dotyczącą swojego własnego naruszenia lub zobowiązany do dokonania czynności wynikających z
jego własnego naruszenia. Odpowiedzialność i ryzyko związane z naruszeniem przez
Administratora nie powinno być przerzucane na Przetwarzającego. Proponujemy wobec tego
wykreślenie z par. 7 postanowień ust. 2-4 i pozostawienie ust. 1 określającego ogólne zasady
odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź 16:
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Zamawiający nie wprowadza zmian.
Pytanie 17:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach mammografu
istnieje sprawna wentylacja, która spełnia wymogi polskich przepisów.
Odpowiedź 17:
Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach pracowni mammograficznych istnieje
sprawna wentylacja, która spełnia wymogi polskich przepisów.
Pytanie 18:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o udostępnienie wyników pomiarów wentylacji nie
starszych niż 1 rok.
Odpowiedź 18:
Zamawiający informuje, że kontrola WSSE w 2020 potwierdziła sprawność wentylacji.
Pytanie 19:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o wskazanie drogi transportowej urządzenia z parkingu do
pomieszczeń w których ma nastąpić instalacja. Czy na drodze występują schody, windy? Jeśli
transport urządzenia ma się odbywać przy pomocy windy to prosimy o zapewnienie obecności
serwisu windy podczas dostawy urządzenia.
Odpowiedź 19:
61-687 Poznań Os. St. Batorego 80 B - bez barier z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
umożliwiającym transport wózkiem do przewozu palet.
63-100 Śrem ul. Chłapowskiego 1 Ł - poziom -1 połączony z poziomem 0 pochylnią dla
wózków inwalidzkich umożliwiającą transport wózkiem do przewozu palet.
Pytanie 20:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Jeśli urządzenie ma być instalowane na wyższych kondygnacjach
budynku, w którym nie ma wind czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport urządzenia za
pomocą dźwigu przez wykonany w tym celu otwór w ścianie zewnętrznej budynku.
Odpowiedź 20:
Nie dotyczy.
Pytanie 21:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy budynek, w którym ma zostać zainstalowany mammograf jest
pod opieką konserwatora zabytków?
Odpowiedź 21:
Budynek, w którym ma zostać zainstalowany mammograf nie jest pod opieką konserwatora
zabytków.
Pytanie 22:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Jeśli pomieszczenie przeznaczone do instalacji urządzenia wymaga
adaptacji lub dostosowania do wytycznych instalacyjnych urządzenia podawanych przez
producenta to kto będzie odpowiedzialny za wykonanie prac dostosowawczych? Czy
Zamawiający wykona je we własnym zakresie?
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Odpowiedź 22:
Pomieszczenie nie wymaga adaptacji – aktualnie działająca pracownia mammograficzna.

Pytanie 23:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do
miejsca instalacji kablem o odpowiednich parametrach? Wymagana dostępna moc pobierana
przez urządzenie, które chcemy zaoferować to ok 5kVA (maksymalny chwilowy pobór mocy)
Odpowiedź 23:
Instalacja elektryczna zapewnia pracę aktualnie działającego mammografu GE Diamond.
Pytanie 24:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości
minimum 2Mb/s ( upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe
umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia?
Odpowiedź 24:
Tak, Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (
upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie
tunelu VPN w celu zdalnej diagnostyki urządzenia.
Pytanie 25:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający
zapewni łącze internetowe o parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację
odpowiedniego urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej
diagnostyki urządzenia?
Odpowiedź 25:
Nie dotyczy. Zamawiający nie wyraża zgody na instalację urządzenia Wykonawcy.
Pytanie 26:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy
Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia
sieciowego z modułem 3G?
Odpowiedź 26:
Odpowiedź twierdząca na pytanie 24. Ponadto informuję, że Zamawiający wyrazi zgodę na
uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modułem 3G.
Pytanie 27:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu osłon stałych w celu
weryfikacji konieczności montażu dodatkowych osłon w pracowni.
Odpowiedź 27:
Brak potrzeby instalacji dodatkowych osłon – aktualnie działająca pracownia
mammograficzna.
Pytanie 28:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunku pomieszczenia
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przeznaczonego do instalacji urządzenia – najlepiej w formie DWG lub innej zawierającej wymiary
pomieszczenia.
Odpowiedź 28:
Patrz – odpowiedź 27.
Pytanie 29:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma
przewidzieć wymianę wykładziny podłogowej. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jaki obszar
(ilość m2) podlega wymianie.
Odpowiedź 29:
Nie.
Pytanie 30:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma
przewidzieć wymianę drzwi do pracowni. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz rodzaj (ochronne
rtg czy zwykłe).
Odpowiedź 30:
Nie.
Pytanie 31:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o informację czy Zmawiający przewiduje jakieś prace
remontowe np. szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych,
wymiany oświetlenia itp. za wykonanie, których odpowiedzialny będzie wykonawca? Prosimy o
ich wyszczególnienie.
Odpowiedź 31:
Nie.
Pytanie 32:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie
obejmuje wymiany drzwi ochronnych RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi
ochrony radiologicznej.
Odpowiedź 32:
Nie.
Pytanie 33:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości
planowanych akwizycji w tygodniu.
Odpowiedź 33:
Jeśli pytający miał na myśli ilość planowanych badań to odpowiedź brzmi:
Poznań - ok. 2000badań/rok - 5 dni w tygodniu,
Śrem - ok. 1000badań/rok – 2 dni w tygodniu.
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Pytanie 34:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami
pracowni mammografii.
Odpowiedź 34:
Posadzka betonowa.
Poznań: poziom 0 – brak pomieszczeń położonych poniżej.
Śrem: poziom -1 – brak pomieszczeń położonych poniżej.
Pytanie 35:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami
pracowni mammografii.
Odpowiedź 35:
Płyty stropowe WO (wielootworowe) – Poznań, Śrem.
Pytanie 36:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad
pomieszczeniem pracowni mammografii (pomieszczeniem badań) oraz je otaczające. Jak długo w
tych pomieszczeniach przebywają ludzie.
Odpowiedź 36:
Pomieszczenia nad pracownią mammografii:
Poznań: mieszkania – stały pobyt ludzi.
Śrem: gabinety lekarskie.
Pomieszczenia otaczające pracownię mammografii: gabinety lekarskie – Poznań, Śrem.
Pytanie 37:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zatwierdzenie projektu
osłon stałych RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego.
Odpowiedź 37:
Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie 38:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie
obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej,
Odpowiedź 38:
Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie 39:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji
powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty) jeśli tak to prosimy o
wyszczególnienie jakiej?
Odpowiedź 39:
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Nie, Zamawiający nie będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej.
Pytanie 40:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o informację dot. typu, przekroju
istniejącego kabla zasilającego mammograf.
Odpowiedź 40:
Obecna instalacja elektryczna zapewnia pracę aktualnie działającemu mammografu GE
Diamond.
Pytanie 41:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od
pracowni mammografii zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy
aparat.
Odpowiedź 41:
Rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat znajduje się w odległości 50m
od pracowni mammografii.
Pytanie 42:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni
mammografu znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać
wykorzystane przez nowy mammograf.
Odpowiedź 42:
Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie 43:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o
potwierdzenie, że doprowadzenie odpowiedniej sieci komputerowej do miejsca montażu
mammografu będzie leżało po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź 43:
Nie dotyczy.
Pytanie 44:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja
komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. W
innym przypadku prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac.
Odpowiedź 44:
Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie 45:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o
informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym
zakresie?
Odpowiedź 45:
Tak. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że obecna wentylacja jest niesprawna to wykonanie nowej
instalacji wentylacji mechanicznej będzie po stronie Wykonawcy.
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Pytanie 46:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację
wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie
centrali wentylacyjnej dla pracowni? Prosimy o wskazanie miejsca jej montażu.
Odpowiedź 46:
Do uzgodnienia.
Pytanie 47:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie
chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii, spełniające wytyczne producenta aparatu.
Odpowiedź 47:
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że istniejące obecnie warunki są nie spełniają wytycznych
producenta aparatu, to instalacja chłodzenia pomieszczeń będzie po stronie Wykonawcy.
Pytanie 48:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Jeśli Zmawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego
chłodzenia pomieszczeń prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć montaż
dodatkowych klimatyzatorów typu spit w celu zapewnienia prawidłowej pracy mammografu?
Odpowiedź 48:
Jak wyżej.
Pytanie 49:
Dotyczy prac adaptacyjnych: W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów
prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych
klimatyzacji na elewacji budynku.
Odpowiedź 49:
Tak, Zamawiający potwierdza
Pytanie 50:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy
nowego mammografu nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni.
Odpowiedź 50:
Zamawiający potwierdza, że w zakresie dostawy nowego mammografu nie ma dostawy mebli
lub innego wyposażenia ruchomego pracowni.
Pytanie 51:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na
prowadzenie instalacji w korytach naściennych bądź napodłogowych w formie systemowych
rozwiązań plastikowych.
Odpowiedź 51:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 52:
Dotyczy prac adaptacyjnych: Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o
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wskazanie jak mają być prowadzone kable łączące elementy urządzenia i kto będzie
odpowiedzialny za wykonanie odpowiednich dróg kablowych?
Odpowiedź 52:
Nie dotyczy.
Pytanie 53:
Proszę uprzejmie o uszczegółowienie zapisu nr 53: "Zestaw fantomów do wykonywania testów
podstawowych w mammografii cyfrowej jako uzupełnienie zestawu do wykonywania testów
podstawowych w mammografii ucyfrowionej" ponieważ w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
zamieszczonym w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 03.04.2017 nie ma rozróżnienia na
mammografię cyfrową DR i ucyfrowioną CR.
Zestaw podstawowy składa się takich samych elementów (w mammografii CR dodatkowo
wymagany jest wzorzec do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej, zbędny w mammografii
DR), to jest z:
1. zestawu płyt PMMA przykrywających cały detektor, pozwalających stworzyć fantomy o
grubościach 20, 45 i 65 lub 70 [mm],
2. Fantomu do oceny zniekształceń geometrycznych z obrazem siatki o oczku 1 cm,
3. Fantomu do oceny jakości obrazu z artefaktami o określonych w RMZ parametrach (np.
Gammex 156),
4. Miernika siły ucisku tacki mammografu o zakresie co najmniej 20 kG i określonych w RMZ
parametrach jakościowych.
Natomiast w mammografii DR można efektywnie stosować oprogramowanie do wspomagania
wykonywania testów podstawowych, pozwalające na kilkunastokrotne skrócenie czasu
opracowywania wyników testów i generowanie raportów.
Pytanie a. Które z wymienionych elementów wyposażenia powinien zostać zaoferowany?
Pytanie b. Czy wraz z elementami uzupełniającymi zestaw wyposażenia do wykonywania testów
podstawowych kontroli jakości w mammografii cyfrowej należy zaoferować oprogramowanie do
wspomagania wykonywania testów podstawowych wraz ze szkoleniem z obsługi oraz szkoleniem
z techniki wykonywania testów podstawowych kontroli jakości w mammografii cyfrowej?
Odpowiedź 53:
53 a) Obie pracownie mammograficzne są obecnie wyposażone w zestaw fantomów do testów
podstawowych mammografii ucyfrowionej (CR). Jeśli do przeprowadzania testów podstawowych
mammografii cyfrowej (DR) będzie wymagane uzupełnienie zestawu fantomów to koszt będzie po
stronie Wykonawcy.
53 b) Nie.
Część 2 Wyjaśnień w kolejnym pliku.

