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Bochnia, dnia 07.04.2021r. 

 
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  
ADRES:  ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  
 
DZ-271-1-4/2021 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana 

dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

1. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 15, rozdział III (GENERATOR i LAMPA RTG) Prosimy 
o dopuszczenie tomografu o pojemności cieplnej anody = 3,5 MHU, co zapewni wymaganą jakość 

obrazowania i umożliwi nam złożenie ważnej oferty. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż na rynku 
występują różne technologie lamp RTG – nowoczesne systemy z wydajnymi algorytmami rekonstrukcyjnymi 

pozwalają na pracę na niższych parametrach prądowych, a tym samy mniej obciążają lampę, które nie nagrzewa 

się tak mocno, jak lampy konstrukcyjnie z poprzednich lat. W związku z tym nie potrzeba dużej szybkości 
chłodzenia, ponieważ ciepło nie jest generowane w dużych ilościach. W tym segmencie tomografów tak duże 

wartości pojemności cieplnej anody lampy rtg są charakterystyczne dla starszych konstrukcji. 
Odpowiedź Zgodnie z SWZ 
 

2. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 20, rozdział III (GENERATOR i LAMPA RTG) Prosimy 
o dopuszczenie tomografu komputerowego o maksymalnej mocy generatora wykorzystywanej 

w protokołach klinicznych 32 kW, ekwiwalentnej do 80 kW dla metody klasycznej (FBP) dzięki 
zastosowaniu algorytmu rekonstrukcji iteracyjnej, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty. 

W proponowanym przez naszą firmę rozwiązaniu zastosowano algorytm rekonstrukcji iteracyjnej, którego 
zadaniem jest obniżanie dawki jaką otrzyma pacjent podczas badania, zachowując jednocześnie najwyższą jakość 

obrazu. Mniejsza dawka oznacza zawsze mniejsze parametry ekspozycji – prąd [mA] i napięcie [kV], iloczyn zaś 

tych parametrów oznacza niższą moc wymaganą do badań, zgodnych z zasadą ALARA. Jest to zgodne 
z wymaganiem Zamawiającego dostarczenia niskodawkowego iteracyjnego algorytmu rekonstrukcji (w punkcie 34 

rozdziału IV Załącznika nr 1a), ograniczającego dawkę, a więc redukującego prąd anody dla wykonywanych badań 
i w konsekwencji moc generatora.  

Odpowiedź Zgodnie z SWZ 
 
3. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 8, rozdział II (GANTRY I STÓŁ) Czy Zamawiający 

zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne  zastosowanie wskaźnika LED z przodu tomografu 
sygnalizującego czas pozostały do końca skanowania poprzez suwak świetlny LED, dodatkowo 

wyposażony w kamerę do obserwacji pacjenta ? Rozwiązanie takie, dzięki budowie przestrzennej widoczne 

jest dla Pacjenta podczas badania i w sposób bardzo intuicyjny przedstawia czas do końca skanowania. Dodatkowo 
wskaźnik ten zintegrowany jest panelem interkomu i obserwacji pacjenta, wykorzystującym kamerę szerokokątną. 

Taka budowa jest zdecydowanie częściej doceniana przez Pacjentów, gdyż nie przytłacza ilością dodatkowych 
elementów znajdujących się w bezpośredniej bliskości ciała pacjenta, jednocześnie zapewniając przepływ 

informacji do i od pacjenta (zawierający również sygnał wideo – monitoring wizyjny Pacjenta). 
Odpowiedź Zgodnie z SWZ 
 

4. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 9, rozdział II (GANTRY I STÓŁ) Czy Zamawiający 
dopuście dwie pozycje do automatycznego pozycjonowania pacjenta, do wybranego punktu 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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referencyjnego ? Rozwiązanie zgodne z obecnym zapisem dostępne jest tylko u jednego Producenta. 

Proponowane przez nas urządzenie posiada wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność z możliwością 
zaprogramowania dwóch automatycznych pozycji. Pragniemy dodatkowo zauważyć, że proponowane przez nas 

rozwiązanie wyposażone jest min. w tablet umieszczony na gentry, pozwalający kontrolować jeszcze więcej 

funkcjonalności. 
Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
5. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 13, III (GENERATOR i LAMPA RTG) Prosimy 

zamawiającego o zmianę wymaganego kryterium na maksymalny prąd dla napięcia anodowego min. 

80 kV, co zapewni większą użyteczność i umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. Zwracamy 
uwagę, że obecnie punktowane rozwiązanie nie niesie żadnej korzyści funkcjonalnej dla pacjentów Zamawiającego. 

Uzyskiwanie wysokich prądów lampy RTG w przy wysokich napięciach lampy RTG (rzędu 120 kV) jest 
rozwiązaniem przestarzałym i wiążącym się z wysoką dawką dla Pacjenta. Wysoki prąd lampy RTG [mA] 

winien zawsze iść w parze z niskim napięciem anodowym [kV]  Wysokie prądy lampy RTG są najbardziej 
potrzebne dla niskich energii promieniowania (bowiem dla niższych wartości napięcia anodowego lampy [kV] 

obrazy RTG obarczone są większym szumem – gorsza jakość obrazu). Zwiększenie prądu lampy [mA] w tym 

obszarze skutkuje obniżeniem szumu obrazu i jego zdecydowanie lepszą jakością. Pozwalając oszczędzić 
pacjentowi dawki promieniowania.  

Odpowiedź Zgodnie z SWZ 
 

6. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 14, III (GENERATOR i LAMPA RTG) Prosimy o zmianę 

punktowanej wartości wymaganego parametru napięcia anodowego na: 130 kV, co nie pogorszy 
wymaganej funkcjonalności i zapewni punktowanie nowoczesnego rozwiązania. Wymagana obecnie 

przez Zamawiającego maksymalna wartość parametru nie niesie poprawy właściwości diagnostycznych urządzenia. 
Wiąże się jednak z większym obciążeniem lampy RTG, tym samym zwiększając prawdopodobieństwo większej 

częstotliwości jej wymiany. W proponowanym przez nas rozwiązaniu dzięki zastosowaniu wysokiej klasy detektora 

w niskoszumowej technologii Stellar, uzyskiwane są najwyższej jakości obrazy przy zdecydowanie niższych 
nastawach napięcia anodowego. Dodatkowo lampa RTG pracująca w zakresie 80 – 130 kV cechuje się zwiększoną 

żywotnością. 
Odpowiedź Zgodnie z SWZ 
 
7. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ , pkt III.14 Uprzejmie prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej 

w kryteriach punktowych parametru, poprzez zamianę 140 mA na 140 kV . 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że istotnie doszło do omyłki pisarskiej, jednocześnie informuje, 
że poprawił omyłkę w załączniku nr 1A do SWZ 

 
8. Pytanie Dot.  Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 22, IV (SYSTEM SKANOWANIA) Prosimy o dopuszczenie 

tomografu o najkrótszym czasie pełnego obrotu 3600 układu lampa-detektor wynoszącym 0,8s, co 

zapewni wymaganą jakość obrazowania i umożliwi nam złożenie ważnej oferty. Proponowany przez nas 
aparat zapewnia Zamawiającemu możliwość wykonywania wymaganych przez niego procedur diagnostycznych. 

Wymaganie czasu obrotu < 0,8s charakterystyczne jest dla specjalistycznych procedur kardiologicznych, których 
jak wnioskować można z postawionych wymagań urządzenie nie ma wykonywać. W związku z tym, celem złożenia 

konkurencyjnej oferty prosimy o dopuszczenie tomografu o najkrótszym czasie pełnego obrotu 3600 układu lampa-
detektor wynoszącym 0,8 s. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – wg najlepszej wiedzy Zamawiającego do badań 
kardiologicznych wymagany jest obrót poniżej 0,4 s. Czas 0,5 s gwarantuje natomiast krótszy czas 
skanowania, np. w badaniach wielourazowych, gdzie czas ma krytyczne znaczenie dla jak najszybciej 
postawionej diagnozy. 
 

9. Pytanie Dot.  Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 23, IV (SYSTEM SKANOWANIA) Prosimy o dopuszczenie 

aparatu o grubości najcieńszej dostępnej warstwy akwizycyjnej wynoszącej 0,7 mm przy 
uzyskiwanej grubości warstwy rekonstruowanej 0,60 mm, co zapewni wymaganą jakość 
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obrazowania i umożliwi nam złożenie ważnej oferty. Pragniemy podkreślić, że stosowany w naszych 

urządzeniach Detektor Stellar to najnowsze rozwiązanie cechujące się znakomitą jakością obrazu dzięki 
najwyższemu poziomowi integracji układów konwersji analogowo cyfrowej (ADC)  z elementami pomiarowymi i 

materiałem scyntylacyjnym UFC® (Ultra Fast Ceramic). Tak innowacyjna budowa pozwala na osiąganie niskiego 

poziomu szumów elektroniki, a szybkości działania scyntylatora (z maksymalnie zminimalizowanym czasem 
afterglow) daje jeszcze lepszą rozdzielczość przestrzenną, skutkując ponadprzeciętną i powszechnie docenianą 

jakością obrazu. 
Odpowiedź Zgodnie z SWZ 

 

10. Pytanie Dot.  Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 24, IV (SYSTEM SKANOWANIA) Prosimy o wykreślenie 
wymagania wskazanego parametru (liczby w-w akwizycyjnych pow. 1mm), charakterystycznego 

tylko dla jednego tylko Producenta, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty. Liczba warstw akwizycji 
powyżej 1 mm oznacza w tym przypadku detektor asymetryczny, czyli taki który posiada X rzędów grubości 

submilimetrowej i X rzędów grubości powyżej 1 mm. Dla Zamawiającego takie rozwiązanie nie niesie żadnych 
korzyści, a wręcz przeciwnie. Oznacza bowiem, że chcąc skanować z warstwami submilimetrowymi nie można 

wykorzystać całej szerokości detektora, nie są wykorzystywane wszystkie warstwy lecz ich połowa (np. 16 

zamiast 32). Oznacza to możliwość obrazowania z warstwami sublimetrowymi jedynie połową detektora, co 
znacząco wpływa na obniżenie jakości i szybkości skanowania. Grubość warstw powyżej 1 mm powinno 

uzyskiwać się w wyniku rekonstrukcji. Z cienkich warstw submilimetrowych zawsze można uzyskać warstwy 
powyżej 1 mm. Zaś proces odwrotny nie jest możliwy. Dzisiejsze urządzenia pracują w trybie akwizycji 

submilimetrowej. Pozostawienie przez Zamawiającego wymagania tego parametru skutkować będzie, że niemal 

cały czas nie będzie mógł wykorzystać całej szerokości detektora, jedynie jego fragment.  
Odpowiedź Zgodnie z SWZ 

 
11. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 26, IV (SYSTEM SKANOWANIA) Prosimy 

o doprecyzowanie, że w opisie tego parametru chodzi o maksymalną uzyskiwaną wartość pitch, 

nie zaś jego zakres. Maksymalna dostępna wartość współczynnika pitch, nie zaś zakres, dla większości 
tomografów wynosi 1,5. Brak zmiany/doprecyzowania tego parametru uniemożliwi nam złożenie oferty. 

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje podania maksymalnej wartości współczynnika pitch 
 

12. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 35, IV (SYSTEM SKANOWANIA) Prosimy o zmianę 
wskazanego punktu i wymaganie  szybkości rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512x512 na 

poziomie min. 13 obrazów/s , co pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.Pragniemy zauważyć, że na 

całkowity czas postprocesingu danych wpływa nie tylko szybkość rekonstrukcji. Na tym etapie różnice mogą 
wynosić zaledwie kilka sekund. Zdecydowanie dłuższy czas zajmuje dorabianie przez technika dodatkowy 

rekonstrukcji. Tymczasem proponowane przez nas rozwiązanie pozwala znacząco skrócić czas potrzebny na 
wykonywanie rekonstrukcji dzięki inteligentnie zaplanowanym rekonstrukcjom automatycznym, różnego typu, bez 

konieczności manualnego inicjowania i projektowania kolejnych typów rekonstrukcji – gdyż to czas pochłaniany 

na manualne wykonywanie rekonstrukcji jest znacząco większy niż sama szybkość rekonstrukcji obrazów. Można 
uzyskiwać bardzo wiele obrazów na sekundę, ale technik i tak będzie musiał poświęcać dużo czasu na dorabianie 

wszystkich wymaganych rekonstrukcji.  W proponowanym przez nas rozwiązaniu wszystkie wymagane 
rekonstrukcje zostaną wykonane automatycznie, podczas gdy technik będzie już mógł wykonywać kolejne 

badanie. 
Odpowiedź Zgodnie z SWZ 
 

13. Pytanie Dot.  Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 38, IV (SYSTEM SKANOWANIA)Prosimy Zamawiającego 
o dopuszczenie rozwiązań równoważnych poprzez dodanie słów „lub w sposób równoważny” na 

końcu opisu punktu. W obecnym kształcie zapis ten odpowiada tylko technologii jednego Producenta – GE 
Medical Systems. Powyższa zmiana pozwoli na zaoferowanie technologii równoważnych, zapewniających wysoką 

jakość obrazowania. Skaner oferowany przez naszą firmę wyposażony jest w zaawansowaną i sprawdzoną 

technologię SureView, która zapewnia wysoką jakość obrazu, wolną od artefaktów – niezależnie od pitch. Inni 
producenci celem zapewnienia wysokiej jakości obrazu muszą stosować zmiany parametru pitch (w tych 
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przypadkach dany pitch może być stosowany wyłącznie ze specyficzną szerokością warstwy). Pragniemy 

zauważyć, że w oferowanym przez nas rozwiązaniu nie jest to potrzebne – dając większą swobodę i jakość 
wykonywania badań.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że powyższy parametr nie jest wymaganym parametrem, 
a punktowanym. 
 

14. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 39, IV (SYSTEM SKANOWANIA) Prosimy Zamawiającego 
o wymaganie podawania dawki dla rozdzielczości niskokontrastowej określanej wizualnie, gdyż 

radiolog pracujący na obrazach z tomografu będzie starał się dostrzec najmniejszy możliwy 

szczegół obrazu wizualnie, a nie statystycznie. Jako, że rozdzielczość niskokontrastowa z definicji określa 
możliwość dostrzeżenie małych obiektów irracjonalne jest podawanie jej wartości określanej statystycznie. 

Prosimy o wymaganie podawania dawki określanej wizualnie. Jednocześnie przyjmując próg graniczny parametru 
≤ 13 mGy, co umożliwi złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert od więcej niż jednego Producenta.Zamawiający 

w opisie parametru podał wielkość obiektu – 5 mm oraz grubość warstwy – 10 mm Celem przedstawienia wyniku 
pomiaru dawki dla rozdzielczości niskokontrastowej konieczne jest określenie również: 

- rodzaju fantomu CATHPAN, domniemywać można że chodzi o 20 cm 

- różnica kontrastu, 3 HU -> prosimy o doprecyzowanie 
Odpowiedź Zgodnie z SWZ 

 
15. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 68, VI (OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ) 

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zaoferowanie wizualizacji map perfuzyjnych w 

widokach 3D MPR? Proponowana wizualizacja w widokach 3D MPR pozwala na ocenę diagnostyczną map 
perfuzyjnych, czyli nie obniża możliwości diagnostycznych dla użytkowników. 

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

16. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 66,67,68, VI (OPROGRAMOWANIE KONSOLI 

OPERATORSKIEJ) Prosimy Zamawiającego o przeniesienie wymagań z wymienionych punktów do 
parametrów wymaganych dla serwera aplikacyjnego, co zapewni właściwy sposób pracy, 

zachowanie funkcjonalności i umożliwi nam złożenie ważnej oferty. Wiele z wymienionych parametrów 
w zakresie specyfikacji tomografu dostępne jest standardowo na serwerze aplikacyjnym. Oferowanie ich 

jednocześnie na tomografie i serwerze aplikacyjnym jest bardzo nieefektywne finansowo. Dodatkowo tak 
zaawansowanej oceny parametrów neurologicznych oraz parametrów perfuzji nie dokonuje technik pracujący 

przy aparacie, lecz lekarz radiolog pracujący przy serwerze aplikacyjnym. Dlatego uprzejmie prosimy o 

przeniesienie tych wymagań do serwera aplikacyjnego.  
Odpowiedź Zgodnie z SWZ 
 
17. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 80 VII (STANOWISKO LEKARSKIE) 

 
Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie systemu wyposażonego w algorytmy nowej generacji 
ALPHA (Automatic Landmarking and Parsing of Human Anatomy)? Dzięki technologii sztucznej inteligencji system 

automatycznie wykonuje rejestracje serii, która bazuje na anatomicznych punktach orientacyjnych. System 
dodatkowo w sposób automatyczny wykonuje oznakowanie kręgów i żeber w badaniach CT,MR oraz żeber w 

badaniach CT,PET/CT. System oprócz wymienionych funkcjonalności posiada algorytmy do automatycznego 

importu badań poprzednich z archiwum PACS. 
Powyższe funkcjonalności są doceniane i wykorzystywane w rutynowej pracy czołowych ośrodków 

diagnostycznych w Polsce. 
Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
18. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 100 VII (STANOWISKO LEKARSKIE) 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora dotykowego jako opisowego lub bez tej możliwości? Akceptacja 

pozwoli nam na złożenie ważnej oferty bez istotnego pogorszenia możliwości diagnostycznych, gdyż monitory 
diagnostyczne nie posiadają monitorów dotykowych. 

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora bez tej możliwości, jednak wymaga by 
oferowane oprogramowanie posiadało taką funkcjonalność. 
 

19. Pytanie Dot. Załącznika nr 1a do SWZ, pkt. 113 VII (STANOWISKO LEKARSKIE) 

 
Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie systemu wspierającego trzy schematy kolorów interfejsu? 

Akceptacja pozwoli nam na złożenie ważnej oferty bez istotnego pogorszenia możliwości diagnostycznych. 

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

20. Pytanie Dot. pkt. II.8.1 ppkt.2 SWZ Czy zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do 
złożenia przedmiotowych środków dowodowych lub ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie jeżeli wykonawca 

nie złożył lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne? 
Odpowiedź Nie, dokument o którym mowa pkt. II.8.1 ppkt.2 SWZ –nie podlega uzupełnieniu Wezwania 
nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub 
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka 
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
21. Pytanie Dot. pkt. II.8.1 ppkt.2 SWZ  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 dokumentach dopuści ich 
potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i 

sprzedaży oferowanego tomografu komputerowego? 
Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia że w przypadku braku wyszczególnienia wyspecyfikowanych 
parametrów technicznych w folderach, prospektach, danych technicznych lub instrukcjach 
oferowanego sprzętu, dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie 
wyszczególnionych w folderach katalogowych, jednakże zastrzega, że nie dotyczy to paramentów 
punktowanych 

 
22. Pytanie Dot. pkt. II.8.1 ppkt.1 SWZ Czy wymóg opisany w ppkt. 1 dot. tylko oferowanego tomografu 

komputerowego, czy też innych urządzeń medycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymóg opisany w II.8.1 ppkt. 1 SWZ dotyczy zarówno 
oferowanego tomografu komputerowego jaki wszystkich opisanych urządzeń medycznych niezbędnych 
do wykonywania badań diagnostyki obrazowej 
 

23. Pytanie Dot. zał. 4.1a do SWZ - CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji 

przedmiotu zamówienia pkt. 10 (gwarantowana dostępność części zamiennych) Z uwagi na długi 
okres gwarancji prosimy o zmianę zamiast „po ustaniu gwarancji” na „od rozpoczęcia gwarancji”. 

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie informuje że wprowadził zmianę do załącznika 
nr 1A 
 
24. Pytanie Dot. zał. 4.1a do SWZ - CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji 

przedmiotu zamówienia pkt. 12 (liczba napraw uprawniająca do żądania wymiany sprzętu)  Prosimy  

o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym 
postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, 

w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod 
względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. 
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Odpowiedź Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 28 z dnia 31.03.2021 Zamawiający wyraża zgodę na 
następująca zmianę  zapisu: Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element 
uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania 
wymiany  tej części Sprzętu, w skład której wchodzi ten element na nowy 
 
25. Pytanie Dot. zał. 4.1a do SWZ - CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji 

przedmiotu zamówienia pkt. 14 (pozbawienie sprzętu blokad) Czy Zamawiający rozważy wykreślenie 
powyższego postanowienia? Uzasadnienie: Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane 

przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania 

sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej 
ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów.  Podmiot podejmujący się 

czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić 
odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane 

i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich. 
Odpowiedź Zgodnie z SWZ 

 

26. Pytanie Dot. par. 4 ust. 5 wzoru umowy (zał. 3 do SWZ) Prosimy zmianie brzmienia ust. 5 na poniższe: 
„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 (w tym z tytułu 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 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 czynnikiem 
„motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 

Odpowiedź Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9 z dnia 31.03.2021 Zamawiający wyraża zgodę na 
następujący zapis:  
5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

szkoda przewyższać będzie którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych powyżej. Maksymalna 
wysokość kar umownych jaką Zamawiający może dochodzić na podstawie umowy wynosi 50% 
kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1.”. 

 
27. Pytanie Dot. par. 4 wzoru umowy (zał. 3 do SWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ust. 7 w 

brzmieniu: „Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto.”? 
Uzasadnienie: Zgodnie z przepisem art. 436 pkt 3) PZP Zamawiający w projekcie umowy obligatoryjnie wskazać 

musi maksymalną wysokość kar umownych. 
Odpowiedź Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26 
 

28. Pytanie Dot. par. 6 ust. 17 wzoru umowy (zał. 3 do SWZ) Prosimy o alternatywne dopuszczenie 
rozwiązania polegającego na dostępie uprawnionych osób Zamawiającego do platformy on-line 24/7 z 

przejrzystym dostępem do danych sprzętowych i serwisowych, w tym zgłoszonych awarii, raportów serwisowych i 
protokołów przeglądowych. 

Odpowiedź Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z uwzględnieniem odpowiedzi 4-6 z dnia 
31.03.2021r. 
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29. Pytanie Dot. par. 7 wzoru umowy (zał. 3 do SWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego 

ustępu 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.”? 
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.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
  
30. Pytanie Dot. załącznika nr 3 do umowy – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ust. 1 poniższymi zapisami: 
(1) Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację 

określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe 
wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi 
przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia 
czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym 
zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono 
w niniejszej umowie.  

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem 
………………………………. 

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w 
wykazie jako podprzetwarzającym. 

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, 
jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a 
Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie 
elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.  

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi 
przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.  
Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania 
zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub 
podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego 
zastrzeżenia. 

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, 
Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi 
pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na 
podprzetwarzającym.  

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza 
UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W 
szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia 
ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację 
stosownych zabezpieczeń. 

(8) W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych 
klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony 
danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela 
Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w 
imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu 
wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych 
klauzul ochrony danych. ? 

Uzasadnienie: 
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Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, 

globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki 
będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym 

produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad 

wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zastąpienie ust. 1 następującymi zapisami, 
które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
 

31. Pytanie Dot. załącznika nr 4 do umowy – postanowień dot. oprogramowania (pkt. 5 postanowień 

ogólnych) Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku oprogramowania, którego autorem nie jest Wykonawca, 
wykonawca przenosi na Zamawiającego licencję producenta taką jaką ona jest. Wykonawca nie ma możliwości 

negocjowania z producentem treści udzielanej przez niego licencji tak by była zgodna z postanowieniami 
niniejszego załącznika. Licencje globalnych graczy nie są dostostosowane do wymagań pojedynczych 

użytkowników. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z punktem 3 dotyczącym zakresu licencji na 
Oprogramowanie Zamawiający wyrazi zgodę na warunki inne niż określone Umową, w przypadkach 
uzasadnionych okolicznościami leżącymi po stronie producentów Oprogramowania, co nie zwalnia 
Wykonawcę z zachowania pozostałych obowiązków wskazanych w tym załączniku. 
 
32. Pytanie Prosimy o udostępnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią tomografu 

komputerowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pracownia TK znajduje się na poziomie -1, natomiast nad 
pracownią TK znajduje się SOR, jednocześnie informuje, że nie posiada archiwalnego projektu 
konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią tomografu komputerowego, natomiast do wyjaśnień 
zamieści jedyny posiadany w tym zakresie Projekt architektoniczno-budowlany pracowni tomografii 
komputerowej – adaptacja pomieszczeń. 
 
33. Pytanie Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jakieś zalecenia Straży Pożarnej lub program 

dostosowawczy p.poż. obejmujący swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie ma zaleceń Straży Pożarnej, ani programu dostosowawczego 
p.poż. obejmującego swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją 
 

34. Pytanie Prosimy o udostępnienie projektu instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji obejmującej swym 

zakresem pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji 
obejmującej swym zakresem pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją 
 

35. Pytanie Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego tomografu 

komputerowego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyjaśnień zamieści Projekt Osłon Stałych dla obecnie 
zainstalowanego tomografu komputerowego 
 

36. Pytanie Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni TK. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pracownia TK znajduje się na poziomie -1, natomiast nad 
pracownią TK znajduje się SOR. 
 
37. Pytanie Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w 

Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni tomografu komputerowego z aparatem TK. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem SWZ należy wykonać opracowanie projektu 
technicznego dotyczącego obliczenia osłon stałych wraz z wytycznymi dotyczącymi ochrony 
radiologicznej związanych z instalacją tomografu komputerowego. 
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38. Pytanie W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile 

badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu 
ekspozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że badania są wykonywane przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, 
szacunkowa ilość badań dziennie to 30-40, natomiast wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu 
ekspozycji mają być zgodne z procedurami wzorcowymi określonymi w stosownych przepisach. 
 
39. Pytanie Prosimy o udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych z 

uwidocznieniem:- grubości ścian- technologii, wykonania ścian i tynków, - osłon radiologicznych 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr32 i 35 
 

40. Pytanie Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty 

dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez PWIS.  Tomograf komputerowy oraz pracownia wymaga 
zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie 

stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca . Również 

dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące: „Przekazanie do użytkowania wraz 

wykonaniem testów akceptacyjnych po uruchomieniu Tomograf komputerowy i wszystkich wymaganych 
pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych 

do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS”. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w § 3 ust. 10 
10. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego od Państwowego 
Inspektora Sanitarnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie Sprzętu, co obejmuje m.in.: 
a. uzyskanie pozytywnej opinii na temat projektu osłon stałych;  
b. dokonanie pomiarów dozymetrycznych w celu sprawdzenia czy osłony w pracowniach są 

wystarczające przed promieniowaniem i zabezpieczają we właściwy sposób osoby przebywające np. 
w poczekalni;  

c. dokonanie pomiarów skuteczności klimatyzacji i wentylacji w pracowniach wraz z protokołem 
odbioru;  

d. przygotowanie projektu stosownego wniosku do Państwowego Inspektora Sanitarnego wraz z 
załącznikami, który będzie złożony przez Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach realizacji umowy ma obowiązek wspierania Zamawiającego w toku 
postępowania dotyczącego zgody na użytkowanie Sprzętu, w tym udzielania stosownych wyjaśnień i 
przygotowywania wymaganych dokumentów, a w razie powstania takiej potrzeby także 
przygotowywania korekt wniosku lub  załączników. 
 
41. Pytanie Prosimy o informację na temat preferowanej przez Zamawiającego drogi transportu dla urządzenia od 

podjazdu dla ciężarówki do pomieszczeń docelowych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że istnieje dojazd drogą wewnętrzną do pracowni TK. 
 
42. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania demontażu niszczącego dla obecnego 

tomografu komputerowego i dostarczenia Karty Przekazania Odpadu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 

43. Pytanie Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu prac remontowo-adaptacyjnych dla pomieszczenia TK. 
Brak opisu oznacza wykonanie tylko niezbędnej adaptacji – tj. wykonanie prac koniecznych do zainstalowania 

aparatu dla realizacji zadania z wykorzystaniem istniejących elementów (grzybki awaryjne, lampy ostrzegawcze, 
kanały kablowe). 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem w SWZ mi. in. wymaga dostosowania (adaptacja) 
pomieszczeń Pracowni TK w tym wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej do przeprowadzenia 
prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych wraz niezbędnymi pomiarami oraz opracowanie 
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projektu technicznego dotyczącego obliczenia osłon stałych wraz z wytycznymi dotyczącymi ochrony 
radiologicznej związanych z instalacją tomografu komputerowego oraz Wykonanie wszelkich prac 
rozbiórkowych i odtworzeniowych związanych z dostawą i instalacją tomografu komputerowego. 
Dostosowanie pomieszczeń do wytycznych dotyczących ochrony radiologicznej zgodnie z wykonanym 
projektem 
 
44. Pytanie Prosimy o określenie dostępnej mocy dla nowo instalowanego tomografu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dostępna jest moc 100A  
 

45. Pytanie Prosimy o informację gdzie znajduje się rozdzielnia główna RG z której to będzie lub jest zasilany 
Tomograf komputerowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rozdzielnia Główna RG z której to będzie lub jest zasilany 
Tomograf komputerowy znajduje się w pomieszczeniu obok pomieszczenia w którym będzie 
zainstalowany tomograf.  
 

46. Pytanie Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej Tomograf komputerowy  i określenie 

jej szacunkowej długości. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowa długość odcinka trasy kablowej dla linii zasilającej 
Tomograf komputerowy to 12 metrów   
 

47. Pytanie Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania tomografu komputerowego. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w Formularzu szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna 
CZĘŚĆ III.2. - Szczegółowe wymagania dla Prac adaptacyjnych pomieszczeń Pracowni TK związane z 
instalacja tomografu komputerowego – punkt 9 do zasilania tomografu obecnie do tablicy PDB w 
pomieszczeniu TK doprowadzony jest bezpośrednio z rozdzielni głównej kabel miedziany YLY 5x35mm² 
o długości ok 12 metrów, który Zamawiający przyjmuje jako wystarczający do podłączenia nowego 
Sprzętu. W przypadku gdy projekty Wykonawcy opracowane dla dostarczonego Sprzętu wskażą na 
konieczność wymiany ww. kabla na większy przekrój, jego wymiana leży w zakresie Wykonawcy,  
Wymiana (o ile będzie taka konieczność) istniejącej tablicy zasilającej na nową kompletną tablicę wraz 
z pełnym wyposażeniem. Poglądowe zdjęcia dla rozdzielni głównej w budynku (zasilanie wyłącznik 
bezpiecznikowy RBK 3x100A), tablicy zasilającej tomograf (PDB – w pomieszczeniu tomografu), 
rozdzielnia w pomieszczeniu sterówki (gniazda 230V, sterownia, oświetlenie)  oraz Projekt obecnej 
pracowni TK zawiera załącznik nr 1 - poglądowa dokumentacja do Formularza Szczegółowa Oferta 
Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ 
 

48. Pytanie Prosimy u udostępnienie dokumentacji oraz opisu stropu pod oraz nad pracownią TK, a także o 
określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni TK. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 32 i 36. 
 
49. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w 

tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym 
stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji (jeżeli będą 
odpowiednie dla opracowanego projektu technicznego dotyczącego obliczenia osłon stałych wraz 
z wytycznymi dotyczącymi ochrony radiologicznej związanych z instalacją tomografu komputerowego) 
 
50. Czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach  TK? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie 

tych pomieszczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach objętych adaptacja 
 

51. Pytanie Czy Zamawiający wymaga wymiany lamp oświetlenia na nowe LED? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie 
pomieszczeń w których należy wymienić oprawy. 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany wszystkich lamp oświetleniowych na nowe LED, we 
wszystkich  pomieszczeniach objętych adaptacją. 
 

52. Pytanie Czy Zamawiający wymaga wymiany kasetonów sufitowych w pomieszczeniach do remontu? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga wymiany kasetonów sufitowych we wszystkich 
pomieszczeniach objętych adaptacją 
 
53. Czy Zamawiający oczekuje malowania ścian i sufitów pomieszczeń pracowni TK? Jeżeli tak, to prosimy o 

wskazanie tych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje malowania ścian i sufitów pomieszczeń pracowni TK 
objętych adaptacją 
 
54. Pytanie Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, 

SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac. 
Odpowiedź: Zamawiający w przypadku zaistnienia konieczności wymaga wykonania wszystkich  
niezbędnych prac przy instalacjach elektrycznych, komputerowych i niskoprądowych  ( KD, SAP, SSWiN, 
CCTV)do uruchomienia Sprzętu i prawidłowo wykonania Umowy 
 

55. Pytanie Prosimy o informację jaki typ centrali p.poż i jakiego producenta obsługuje instalację SAP pomieszczeń 
objętych przebudową/adaptacją. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalację SAP pomieszczeń objętych przebudową/adaptacją 
obsługuje centrala firmy Bosch. 
 

56. Pytanie Czy zamawiający wymaga wykonania nowego układu klimatyzacji w pomieszczeniu badań, sterowni? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 

57. Pytanie Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie prac przy wymaganej rozbudowie instalacji wentylacji 
mechanicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania instalacji wentylacji zgodnie z obowiązującymi  
przepisami w zakresie niezbędnym do stosownego odbioru i uruchomienia Sprzętu 
 
58. Pytanie Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w 

zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w zakres prac adaptacyjnych pomieszczeń Pracowni TK 
związanych z instalacją tomografu komputerowego nie wchodzą prace związane z instalacja gazów 
medycznych, jednocześnie informuje, że wymaga wymiany gniazda tlenowego na nowe oraz 
zamontowania dodatkowego gniazda tlenowego w pomieszczeniu przygotowawczym 
 

59. Pytanie Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej diagnostyki. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania 4-6 z dnia 31.03.2021 r. :  
4. Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 

2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego 

umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 
Odpowiedź Nie 
5. Pytanie - W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia 

sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem 
urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze 

stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 
Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę 
 
6. Pytanie - Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej 

diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę? 
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Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę 
 
60. Pytanie Zamawiający wymaga szkoleń aplikacyjnych na nowy tomografu komputerowego, 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 Zamawiający dopuszcza aby szkolenie to zostało wykonane w trakcie stałego wsparcia 
aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń. 
 

UWAGA! 
W przypadku zaoferowania sprzętu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 

nr 1A do SWZ w kolumnie - PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ – należy podać odpowiednio do 
parametrów wymaganych - parametry oferowane z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było 

wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

 
W załączniku nr 1A do SWZ Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - 
wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
W Załączniku nr 3 SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - wprowadzone 

zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Nowy termin to składania 

i otwarcia ofert to 14.04.2021 
 

W SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Zamawiający, informuje, że w dniu 07.04.2021 r. została opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 

w DUUE  

 
Załączniki 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/S 067-173252  
 SIWZ – zmiana  
 Załącznik nr 1A - Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna 
 Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Dyrektor  
Jarosław Kycia 


