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Pytanie 54:
Dotyczy Tabeli parametrów; Zamawiający wymaga mammografów od jednego producenta,
ale nie wymaga tego samego typu, co oznacza, że parametry mogą się nieznacznie różnić
między sobą. Czy należy wpisywać parametry obu mammografów w tą samą komórkę
tabeli? Czy należy w pkt 1 podać model oferowany do każdego zadania?
Odpowiedź 54:
Należy w pkt 1 podać model oferowany do każdego zadania.
Pytanie 55:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 4: Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis na „Mammograf
wysokiej klasy – min. detektor lub lampa wyprodukowana przez producenta oferowanego
mammografu”? Mammograf, który chcemy zaoferować jest w pełni zintegrowanym
urządzeniem o czym świadczy jedne deklaracja zgodności, a jakość obrazu i przetwarzanie są
fabrycznie zaimplementowane. Sam detektor od innego producenta nie decyduje o
wysokości klasy sprzętu, ponieważ z założenia produkcją detektorów zajmują się firmy
specjalizujące się tylko w ich produkcji.
Zwiększając konkurencyjność postępowania Zamawiający zapewni sobie lepsze warunki (np.
niższą cenę lub dłuższą gwarancję).
Odpowiedź 55:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i zmienia wiersz 4 Tabeli parametrów.
Tabela parametrów po zmianach stanowi załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 56:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 31, 36: Czy Zamawiający dopuści czas pomiędzy
zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze do 15 s oraz czas pomiędzy
ekspozycjami diagnostycznymi do 18 s? Krótkie czasy są charakterystyczne dla detektorów o
dużym pikselu, w których jest mało danych do odczytania, a kilka dodatkowych sekund nie
utrudnia wykonywania badań.
Odpowiedź 56:
Zamawiający dopuści czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na
monitorze do 15 s oraz czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi do 18 s. Tabela
parametrów po zmianach stanowi załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 57:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 33: Czy Zamawiający dopuści detektor o zakresie dynamiki
13 bit? Na stacji opisowej obrazy są wyświetlane na monitorach 5 MP lub monitorze 12 MP z
rozdzielczością 10 bit, więc 13 bit jest już nadmiarowe. Zwiększając konkurencyjność
postępowania Zamawiający zapewni sobie lepsze warunki (np. niższą cenę lub dłuższą
gwarancję).
Odpowiedź 57:
Zamawiający nie przyjmie oferty obejmującej detektor niespełniający wymagania Tabeli
parametrów pkt 33: Zakres dynamiki – min. 14 bit.
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Pytanie 58:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 34: Czy Zamawiający dopuści detektor o współczynniku DQE
dla 0,5 lp/mm min. 50% (np. 51%)?
Parametr DQE dla 0,5 lp/mm określa tylko potencjał obniżenia dawki detektora tylko
w obrazowaniu dużych elementów, ale w piersiach istotne są też te najmniejsze elementy,
w obrazowaniu których pomaga mniejsza wielkość piksela. Zwiększając konkurencyjność
postępowania Zamawiający zapewni sobie lepsze warunki (np. niższą cenę lub dłuższą
gwarancję).
Odpowiedź 58:
Zamawiający dopuści detektor o współczynniku DQE dla 0,5 lp/mm - min. 50%. Tabela
parametrów po zmianach stanowi załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 59:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 48: Czy Zamawiający zgodzi się zmienić sformułowanie „z
dotykowym ekranem sterowania” na „z panelem sterowania”? W rozwiązaniu, które chcemy
zaoferować nie ma dotykowego ekranu, ale obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna dzięki
zaawansowanemu automatycznemu przebiegowi procedury biopsyjnej.
Odpowiedź 59:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Tabela parametrów po zmianach
stanowi załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 60:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 49: Czy Zamawiający zgodzi się przyznać punkty także, gdy
możliwa jest rozbudowa mammografu z zadania 1 o jedną z metod: biopsji pod kontrolą
tomosyntezy lub mammografii spektralnej?
Odpowiedź 60:
Zamawiający przyznaje punkty tylko dla możliwości rozbudowy mammografu o obie metody
biopsji.
Pytanie 61:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 50 i 53: Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę i
wpisze w trzecią komórkę tych wierszy tabeli „TAK/NIE” zamiast „TAK”? Są to parametry
punktowane (komórka 5), więc nie powinny być bezwzględnie wymagane sformułowaniem
„TAK”.
Odpowiedź 61:
Zamawiający poprawi omyłki. Tabelę parametrów po zmianach zamieszczono jako załącznik
do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 62:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 28: Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową
punktację: „automatyczna kolimacja do wielkości zamocowanej płytki uciskowej dla obu
oferowanych mammografów – 20 pkt, pozostałe – 0 pkt”? W tej chwili Zamawiający
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dopuszcza aparat (ten mniej rozbudowany), który informuje o pozycji kolimatora względem
płytki dociskowej, ale wybór poprawnej kolimacji jest uzależniony od manualnej akcji
użytkownika, co może być przyczyną błędów a tym samym konieczności powtórzeń projekcji
pacjentkom.
Odpowiedź 62:
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie dodatkowej punktacji.
Pytanie 63:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 32: Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową
punktację za rozmiar piksela: „≤ 85 µm – 10 pkt, pozostałe – 0 pkt”?
Jest to parametr, który świadczy o jakości detektora i jego możliwościach diagnostycznych.
Odpowiedź 63:
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie dodatkowej punktacji.
Pytanie 64:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 36: Czy Zamawiający zgodzi się usunąć punktację za ten
parametr? Kilka sekund różnicy między dwoma systemami nie jest istotne z punktu widzenia
sprawnego przeprowadzania badania.
Odpowiedź 64:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 65:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 38: Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową
punktację: „dla obu mammografów Windows 10 lub nowszy – 10 pkt, pozostałe – 0 pkt”?
Świadczy to o klasie komputera stacji technika i o aktualności oferowanego rozwiązania.
Odpowiedź 65:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 66:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 48: Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową
punktację: „masa przystawki ≤ 5 kg – 10 pkt, pozostałe – 0 pkt”? Niewielka masa przystawki
do biopsji jest znacząco ułatwia pracę podczas przygotowania do procedur biopsyjnych.
Odpowiedź 66:
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie dodatkowej punktacji.
Pytanie 67:
Dotyczy Tabeli parametrów pkt 62: Czy Zamawiający przyzna punkty również za gwarancję
realizowaną przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce? W przypadku
dłuższej gwarancji (ocenianej w punkcie 54) jest to standardowy sposób realizacji takich
zobowiązań.
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Odpowiedź 67:
Zdecydowanie nie. Warunek progowy: Zamawiający honoruje wyłącznie gwarancję
producenta, co gwarantuje uniezależnienie się od polskiego przedstawiciela i w
przypadku zawieszenia przez niego działalności umożliwi Zamawiającemu skorzystanie z
serwisu spoza RP.
Pytanie 68:
Dotyczy SWZ: Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenia na Państwa stronie
edytowalnej wersji załączników do SWZ lub przesłanie ich na adres email.
Odpowiedź 68:
W załączeniu do niniejszych Wyjaśnień, zostały zamieszczone pliki word.
Pytanie 69:
Dotyczy SWZ, rozdział XII i cześć III SWZ, Wzór nr 1 – formularz oferty: Zamawiający wymaga
w rozdziale XII terminu związania ofertą wynoszącego 2 miesiące, natomiast w części III SWZ
– Wzór nr 1 – Formularz oferty wykonawcy zobowiązani są do zadeklarowania w pkt. II.6)
terminu związania ofertą wynoszącego 120 dni. Zwracam się z prośbą o ujednolicenie
zapisów dokumentów.
Odpowiedź 69:
Zamawiający poprawi omyłkę w Formularzu oferty. Termin związania ofertą wynosi 2
miesiące. SWZ po zmianach zamieszczono jako załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Pytanie 70:
Dotyczy cześć III SWZ, Wzór nr 1 – formularz oferty i SWZ, rozdział VII: W wykazie
załączników w części III SWZ, Wzór nr 1 – Formularz oferty Zamawiający wymaga dołączenia
do tabeli parametrów kart katalogowych, broszur itp., potwierdzających parametry wpisane
w tabeli natomiast w rozdziale VII SWZ, w uwadze na końcu rozdziału wymaga dołączenia
katalogu lub prospektu lub folderu opisującego PUNKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
zaoferowanych urządzeń. Zwracam się z prośbą o ujednolicenie zapisów i jednoznaczne
wskazanie, czy dołączone materiały informacyjne winny potwierdzać punktowane parametry
techniczne, czy też wszystkie parametry techniczne wskazane w załączniku Tabela
parametrów.
Odpowiedź 70:
Zamawiający oczekuje dostarczenia materiałów producenta potwierdzających
PUNKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ. Zapisy w SWZ i Formularzu oferty
zostaną ujednolicone. W przypadku wątpliwości co do innych parametrów urządzeń,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia wyjaśnień, w tym okazania
przekonujących dowodów.
Pytanie 71:
Dotyczy SWZ, rozdział VII: Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach,
folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający
w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych
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dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego
pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanych mammografów?
Odpowiedź 71:
Tak, Zamawiający dopuści w takich okolicznościach oświadczenie autoryzowanego
przedstawiciela producenta.
Pytanie 72:
Dotyczy projektu umowy, §6 ust. 12: Czy Zamawiający zaakceptuje czas przystąpienia do
napraw maks. 24 godz. od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
zgodnie z podanymi kryteriami w tabeli parametrów?
Odpowiedź 72:
Zamawiający zmieni treść §6 ust. 12 Wzoru umowy. Wzór umowy po zmianach
zamieszczono jako załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 73:
Dotyczy projektu umowy, §6 ust. 14: Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia
naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części
zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części
zamiennych za granicą?
Odpowiedź 73:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Wzór umowy po zmianach stanowi
załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 74:
Dotyczy projektu umowy, §8: Proszę o dodanie ust. 9 w brzmieniu: „Wykonawca ponosi bez
ograniczeń umownych 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, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego
roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków,
utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary
umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?
Uzasadnienie:
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w
kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna
przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie
funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia
strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap
kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym
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czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania
umowy.
Odpowiedź 74:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Wzór umowy po zmianach stanowi
załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 75:
Dotyczy projektu umowy, §9, ust. 3: Prosimy o dodanie w ust. 3 zdania: „odstąpienie winno
być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania
zobowiązania i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”?
Uzasadnienie:
Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego
terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od
umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów
występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą
praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.
Odpowiedź 75:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 76:
Dotyczy projektu umowy, §11, ust. 2: Prosimy o dodanie pkt 4) w brzmieniu: „Zamawiający
dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek
Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”?
Uzasadnienie
Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych
starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu
epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą
wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców
i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od
braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna
sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.
Odpowiedź 76:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 77:
Dotyczy załącznika nr 2 do umowy, pkt. I.2: Prosimy o usunięcie pkt 2. Zwracamy uwagę, że
w sytuacji, gdy wykonawca nie jest jednocześnie podmiotem autorskich praw majątkowych
(a takimi podmiotami są zwykle producenci urządzeń) to nie ma możliwości negocjowania
treści licencji - otrzymuje taką licencję na oprogramowanie użytkowe jaką oferuje producent.
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Podobnie jak kupując komputer i oprogramowanie MS Office w sklepie nie ma praktycznej
możliwości negocjowania z Microsoft szczegółowych warunków gwarancji.
Odpowiedź 77:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W pkt I.2. ust. 2.3 Zamawiający
przewidział w wyjątkowej sytuacji możliwość akceptacji licencji na warunkach producenta.
Pytanie 78:
Dotyczy załącznika nr 2 do umowy, pkt. I.2: W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o
zmianę na: „Wykonawca przeniesienie/udzieli licencji zgodnej treściowo z licencja udzielaną
przez producenta wyrobu.”.
Odpowiedź 78:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W pkt I.2. ust. 2.3 Zamawiający
przewidział w wyjątkowej sytuacji możliwość akceptacji licencji na warunkach producenta.
Pytanie 79:
Dotyczy załącznika nr 3 do umowy, §1 ust. 7: Prosimy o zmianę - dane są przetwarzane na
urządzeniu, a zgodnie z umową urządzenia są w różnych lokalizacjach - niekoniecznie w
siedzibie Administratora. Dodatkowo przy naprawach zdalnych - dane są przetwarzane w
sieci.
Odpowiedź 79:
Zamawiający wprowadzi zmiany w §1 ust. 7 wzoru umowy powierzenia przetwarzania
danych. Wzór umowy po zmianach zamieszczono jako załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 80:
Dotyczy załącznika nr 3 do umowy, §7 ust. 2: Prosimy o dodanie "na zasadach wynikających
z kc".
Odpowiedź 80:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie 81:
Dotyczy SWZ: Czy Zamawiający wymaga wykonania projektu osłon stałych dla pomieszczenia
aparatu RTG? Jeżeli tak, to prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla
obecnie zainstalowanego aparatu RTG. Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o
potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla
obecnej pracowni aparatu RTG z aparatem RTG.
Odpowiedź 81:
Zamawiający nie wymaga wykonania projektu osłon – urządzenia będą instalowane w
aktualnie działającej pracowni mammograficznej.

Pytanie 82:
Dotyczy SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia decyzji
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Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu
konieczne do odbioru przez PWIS. Prosimy o potwierdzenie, że protokół bezusterkowego
odbioru sprzętu (zwany też protokołem końcowym) zostanie podpisany po realizacji zadania,
rozumianym jako wykonaniu dostawy, instalacji, uruchomienia i przekazanie do użytkowania
aparatu RTG wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych, a sam czas oczekiwania na wydanie
decyzji PWIS nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania. Termin uzyskania
zezwolenia nie jest w żadnym stopniu zależny od Wykonawcy.
Odpowiedź 82:
Wykonawca realizuje instalację, uruchomienie aparatu, integrację z systemami
PACS/RIS/HIS, testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu. Po stronie Zamawiającego jest
uzyskanie zgody na uruchomienie aparatu wydawanej przez WSSE.

Pytanie 83:
Dotyczy SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania demontażu
niszczącego dla obecnego aparatu RTG i dostarczenia Karty Przekazania Odpadu. Prosimy o
podanie wagi obecnie zainstalowanego aparatu RTG.
Odpowiedź 83:
Tak.
Pytanie 84:
Dotyczy SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający Wykona we własnym zakresie
adaptację pomieszczenia na potrzeby posadowienia Mammografu zgodnie z wytycznymi
producenta dla tego aparatu (wzmocnienie, kanały kablowe, instalacje elektryczne,
wentylacja i klimatyzacja – jeżeli dotyczy) oraz wszelkie wymagane osłony.
Odpowiedź 84:
Szczegółowe wyjaśnienia w pytaniach poprzedzających.
Pytanie 85:
Dotyczy SWZ: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku gotowości pomieszczeń w
momencie dostawy aparatu pokryje koszty magazynowania aparatu RTG i inne wynikające z
opóźnień?
Odpowiedź 85:
Zamawiający nie potwierdza możliwości pokrycia kosztów magazynowania urządzeń –
instalacja będzie się odbywała w obecnie działających pracowniach.
Pytanie 86:
Dotyczy SWZ: Prosimy o informacje czy nowy RTG będzie mógł być zasilony z pola z którego
jest zasilany obecny RTG?
Odpowiedź 86:
Tak – obecnie w obu pracowniach działają mammografy GE Diamond.
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Pytanie 87:
Dotyczy SWZ: RTG wymaga wykonania dedykowanej tablicy elektrycznej do obsługi zarówno
samego aparatu, jak i oświetlenia ostrzegawczego/grzybków AT. Prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający wykona we własnym zakresie tablice elektryczną zgodnie z wytycznymi
producenta.
Odpowiedź 87:
Obecnie działające pracownie mammograficzne są przystosowane do aparatów GE Diamond
– dodatkowe prace po stronie Wykonawcy.

Pytanie 88:
Dotyczy SWZ: Prosimy o informację czy Zamawiający dokonywał pomiaru impedancji pętli
zwarcia L-L istniejącej linii zasilającej. Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie protokołu
pomiaru.
Odpowiedź 88:
Obecnie działające pracownie mammograficzne są przystosowane do aparatów GE Diamond
– dodatkowe prace po stronie Wykonawcy.

Pytanie 89:
Dotyczy SWZ: Prosimy o informacje jakim rodzajem rozłącznika w rozdzielni głównej RG jest
zabezpieczona istniejąca linia zasilająca urządzenie aparatu RTG oraz podanie wielkości
zabezpieczenia.
Odpowiedź 89:
Obecnie działające pracownie mammograficzne są przystosowane do aparatów GE Diamond
– dodatkowe prace po stronie Wykonawcy.
Pytanie 90:
Dotyczy SWZ: Zamawiający wymaga szkoleń aplikacyjnych na nowy aparatu RTG, jednak po
zakończeniu rozruchu aparatu, a przed rozpoczęciem badań z pacjentami wymagane jest
uzyskanie decyzji PWIS niezależnej od wykonawcy na uruchomienie pracowni i urządzenia.
Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie części wymaganego szkolenia aplikacyjnego po
podpisaniu protokołu odbioru końcowego? Mając na uwadze interes Zamawiającego,
chcemy, aby termin szkolenia aplikacyjnego został zaplanowany przez lekarzy w warunkach
normalnej pracy na pacjentach, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.
Odpowiedź 90:
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie części szkolenia pracowników po podpisaniu
protokołu odbioru końcowego.
Pytanie 91:
Dotyczy: Części III SWZ – OPZ - Tabela parametrów, pkt. 32
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32.

Rozmiar piksela

Max. 100 µm

W związku z tym, że na rynku dostępne są mammografy, które posiadają detektory o
rozmiarze piksela od 50 do 100 µm zwracamy się do Zamawiającego o dodanie punktacji w
tym kryterium, która premiować będzie najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania
dostępne na rynku. Dlatego też proponujemy:
32.

Rozmiar piksela

< 80 µm – 5 pkt.
>= 80 µm – 0 pkt.

Odpowiedź 91:
Patrz: Odpowiedź 63 powyżej.
Pytanie 92:
Dotyczy: Części III SWZ – OPZ - Tabela parametrów: Z uwagi na fakt, że rozdzielczość matrycy
detektora stanowi najważniejszy parametr jakościowy prosimy o dopisanie i wprowadzenie
punktacji jak poniżej. Pozwoli to Zamawiającemu premiowanie najnowszych i najbardziej
funkcjonalnych rozwiązań.
Matryca detektora dla maksymalnego Min. (2300 x 3000) ≥ 3000 x 4000 pikseli – 5pkt.
formatu
pikseli
< 3000 x 4000 pikseli – 0
pkt.
Odpowiedź 92:
Zamawiający dopisał parametr i wprowadził punktację. Tabela parametrów po zmianach
stanowi załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 93:
Dotyczy: Części III SWZ – OPZ - Tabela parametrów, pkt. 37
37.

Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu Podać [mm]
poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów max 70
[mm]
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie mammografu z grubością stolika wynoszącą
85 mm, a także wnioskujemy o rezygnację z punktacji.
W zakresie tego parametru należy wskazać, że mamy do czynienia z punktacją dotyczącą
elementu konstrukcyjnego urządzenia, które nie ma żadnego wpływu na jego użytkowanie,
funkcjonalność ani na jakość uzyskiwanych wyników. Grubość obudowy detektora większa
niż 70 mm lub równa 85 mm w żaden sposób nie utrudnia pozycjonowanie tęższych
pacjentek. Mammografy te skutecznie i bez najmniejszych problemów pracują w
kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce zarówno w wersji podstawowej, jak i z tomosyntezą
oraz z biopsją i nigdy grubość obudowy detektora nie stanowiła problemu podczas
pozycjonowania pacjentek.
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Należy podkreślić, że inny parametr decyduje o dokładności i ergonomii pozycjonowania
pacjentek, a mianowicie „odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi
detektora”
Obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty w powyższym postępowaniu.
Odpowiedź 93:
Zamawiający zgadza się na dopuszczenie mammografu z grubością stolika wynoszącą 85mm.
Tabela parametrów po zmianach stanowi załącznik do niniejszych Wyjaśnień.
Pytanie 94:
Dotyczy: Części III SWZ – OPZ - Tabela parametrów, pkt. 48
48.

Przystawka
do
wykonywania
biopsji
stereotaktycznej
z TAK
wykorzystaniem detektora oferowanego mammografu, nasuwana na
detektor z dotykowym ekranem sterowania. Opcja jest dopuszczona
do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej, nie
jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania
ofert.
Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności
Czy Zamawiający dopuści przystawkę rozpoznawaną automatycznie przez system,
instalowaną poprzez wpięcie zgodnie z zaleceniami producenta, kompatybilną z oferowanym
aparatem i niewymagającą wymiany stolika?
Proponowane rozwiązanie jest bardziej funkcjonalne. Obecny zapis nie pozwala nam na
złożenie ważnej oferty w powyższym postępowaniu.
Odpowiedź 94:
Zamawiający dopuszcza przystawkę rozpoznawaną automatycznie przez system, instalowaną
poprzez wpięcie zgodnie z zaleceniami producenta, kompatybilną z oferowanym aparatem i
niewymagającą wymiany stolika. Tabela parametrów po zmianach stanowi załącznik do
niniejszych Wyjaśnień.

Pytanie 95:
Z uwagi na formę złożenia oferty, tj. oferta papierowa prosimy o zmianę i wydłużenie
terminu składania ofert w celu przygotowania oferty, która uwzględni wszystkie Państwa
wymagania. Wykonawca jako profesjonalny podmiot dokłada zawsze wszelkich starań w
złożeniu oferty, niemniej jednak w ostatnim czasie mimo naszych starań oferty papierowe
nie docierały do naszych klientów z przyczyn od nas niezależnych.
Odpowiedź 95:
Termin składania ofert został zmieniony na 27.07.2021 r.
Pytanie 96:
Dotyczy: katalogów i ulotek składanych w ramach potwierdzenia danych zawartych w OPZ
(Wzór nr 2 Część III SWZ – OPZ Tabela parametrów): Z uwagi na wyjątkową mnogość
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parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym
jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują
się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie
uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale
przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub
dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o
dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela
producenta lub dystrybutora potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych
niewyszczególnionych w katalogach firmowych.
Odpowiedź 96:
Zamawiający dopuszcza w ostateczności złożenie oświadczenia
autoryzowanego przedstawiciela czy dystrybutora danego producenta.

producenta

lub

Pytanie 97:
Dotyczy: część 1 SWZ, VI. Pkt 2.2. posiada doświadczenie w realizacji dostaw mammografów
cyfrowych: Prosimy o wyjaśnienie czy dobrze rozumiemy zapisy warunku. Jeżeli w ramach
jednej umowy dostarczono dwa urządzenia wówczas liczone są one jako dwie dostawy?
Odpowiedź 97:
Tak, podany przykład odpowiada zapisom SWZ.
Pytanie 98:
Czy Zamawiający dopuści ulotkę, katalog lub inny dokument w języku angielskim?
Odpowiedź 98:
Tak, pod warunkiem załączenia tłumaczenia informacji istotnych. Tłumaczenie może zostać
sporządzone przez Wykonawcę.
Pytanie 99:
Dotyczy: Wzór nr 3 Części III SWZ- Wykaz wykonanych dostaw: Prosimy o
wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez termin realizacji dostawy? Czy wystarczające
jest wpisanie w tabeli wykazu dostaw datę końcową realizacji usługi (datę podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego)? Czy też należy podać pełną datę tj. datę rozpoczęcia
realizacji usługi i jej zakończenia?
Odpowiedź 99:
W Wykazie dostaw należy wskazać datę podpisania protokołu końcowego, np. zdawczoodbiorczego.
Pytanie 100:
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca składa na formularzu oferty lub oddzielnie
oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot
zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r. poz.186 z późniejszymi zmianami), które przedłoży
Zamawiającemu na każde żądanie zgodnie z warunkiem opisanym w VII. Pkt 1.3 SWZ.
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Odpowiedź 100:
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, że oferowany Sprzęt medyczny jest
dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na żądanie
Zamawiającego, wykonawca przedłoży potwierdzającą to dokumentację.
Pytanie 101:
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie procedury odwróconej? Tj. najpierw oceni oferty
złożone w formie papierowej wg kryteriów oceny ofert a następnie wezwie Wykonawcę
ocenionego najwyżej do złożenia dokumentów dotyczących wykazu dostaw i referencji w
formie elektronicznej?
Odpowiedź 101:
Z uwagi na harmonogram prac Komisji nad oceną ofert, Zamawiający żąda złożenia Wykazu
dostaw i referencji wraz z ofertą.
Pytanie 102:
Dotyczy wykazu dostaw: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu żądania 15 dostaw popartych
referencjami a uzna np. 4 poparte referencjami a pozostałe instalacje potwierdzone
oświadczeniem własnym Wykonawcy i załączone jako lista instalacji do oferty.
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji dostaw i instalacji mammografów, ale nie
wszystkie dostawy poparte są referencjami z uwagi na to, że taka ilość dokumentów nie była
potrzebna Wykonawcy, aby startować aktywnie w postępowaniach przetargowych.
Odpowiedź 102:
Zamawiający dopuścił w Rozdziel VII pkt 1.4 potwierdzenie dostaw wymienionych w Wykazie
za pomocą referencji lub poprzez wskazanie danych kontaktowych, które pozwolą
Zamawiającemu na samodzielną weryfikację oświadczenia.
Jednocześnie Zamawiający informuje o następujących zmianach w dokumentach zamówienia:
1) Wzór nr 2 Części III SWZ – OPZ - Tabela parametrów, pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą Cenę
oferty brutto, wpisaną w Formularzu oferty. Jeżeli nie można nadal dokonać wyboru oferty w ten
sposób, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równe oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
2) CZĘŚĆ IV SWZ – WZÓR UMOWY §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.
Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch równych częściach, po realizacji Zadania nr 1 – w
części odpowiadającej 50% kwoty wskazanej w ust. 1 powyżej, a następnie pozostałą część
Wynagrodzenia – po realizacji Zadania nr 2.
Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian przy opracowywaniu treści ofert.
Prezes Zarządu
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