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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/07/2021 pn. „Dostawa mammografu dla SPZOZ w Sanoku w 

ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego 

wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

Cz. II 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień pu-

blicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści 

SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 Dotyczy zał. nr 2, Tabela techniczna – pkt 8 

Czy Zamawiający dopuści zakres wysokiego napięcia 23 – 35 kV? W aktualnym RMZ w sprawie 

świadczeń gwarantowanych wymagany jest węższy zakres wysokiego napięcia niż aktualnie wpisany 

w tabelę, cytując Rozporządzenie: „co najmniej 25 – 31 kV”. Tym samym zakres który możemy 

zaproponować w ramach oferty: 23 – 35 kV, jest lepszy niż wymagany w Rozporządzeniu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2  Dotyczy zał. nr 2, Tabela techniczna – pkt 20 

Czy Zamawiający dopuści maksymalny prąd małego ogniska min 34 mA? Taka wartość tego parametru 

nie powoduje utrudnień w codziennej pracy, zwłaszcza, że małego ogniska używa się tylko podczas 

wykonywania zdjęć powiększonych.  

Odpowiedź:. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3 Dotyczy zał. nr 2, Tabela techniczna – pkt 43 i 44 

Zamawiający w obu tych punktach ma wpisane sformułowanie „W przypadku korekty przez technika 

kąta ustawienia głowicy … podczas drugiej projekcji MLO tej pacjentki” przez co ta sama 

funkcjonalność punktowana jest dwukrotnie. Czy Zamawiający poprawi pomyłkę i wykreśli np. punkt 

44 z postępowania? 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla sformułowanie w punkcie 43. Poprawiony załącznik został 

umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 4 Dotyczy zał. nr 2, Tabela techniczna – pkt 59 

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki nie przyznając punktów za ten nieobowiązkowy parametr? 

Czy Zamawiający przyzna np.:  

„Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt”? Rzadsza potrzeba kalibracji usprawnia pracę przy aparacie. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   

 

Pytanie nr 5 Dotyczy zał. nr 2, Tabela techniczna – pkt 89 

Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając wykonania testów akceptacyjnych 

i specjalistycznych po oddaniu aparatu do użytkowania? Wg naszej najlepszej wiedzy wymogiem 

prawnym jest wykonanie ich przed ostatecznym przekazaniem. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

http://www.zozsanok.pl/
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Pytanie nr 6 Dotyczy zał. nr 2, Tabela techniczna – pkt 81 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje dwoma monitorami diagnostycznymi 5MP wraz 

z trzecim monitorem opisowym 2MP czy dysponuje jedynie dwoma monitorami 5MP i wymaga 

dostarczenia dodatkowo trzeciego monitora 2MP wymienionego w p.81. 

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje dwoma monitorami 5MP z trzecim monitorem opisowym 

Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowego trzeciego monitora 2MP. 

 

Pytanie nr 7 Dotyczy Warunków gwarancji – pkt 2 

Czy Zamawiajacy dopuszcza reakcję zdalną serwisu w postaci diagnostyki z wykorzystaniem 

połączenia internetowego i telefonicznego? Czas 24 godzin nie może być zachowany, jeżeli dniem 

następnym po zgłoszeniu jest dzień ustawowo wolny od pracy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 8 Dotyczy Warunków gwarancji – pkt 5 

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG jak również względy 

formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze 

seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9 Dotyczy Warunków gwarancji – pkt 11 

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. 

Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuję z tego wymagania. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 Dotyczy zapisów SWZ. 

Czy Zamawiający oczekuje aby Mammograf i stacja były zintegrowane z systemem Pacs 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: Tak, podłączenie urządzeń do systemów informatycznych RIS/PACS. 

 

Pytanie nr 11 Dotyczy zapisów SWZ. 

Czy Zamawiający dopuści rozdzielenie dat dostawy i odbioru, a co za tym idzie rozliczenie 

poszczególnych części zamówienia: rozliczenie samego mammografu po dostawie, protokole dostawy 

i faktury za sam aparat do 01.09.2021, a uruchomienie, szkolenie itd. do 30 dni od dostawy?  

Czy w związku z tym Zamawiający zmieni brzmienie §3 ust. 1 umowy na : 

 

„Dostawa, sprzętu określonego w ust. 1 nastąpi do dnia 01.09.2021,    jego instalacja, uruchomienie 

jak i podłączenie do systemu Zmawiającego, nastąpi zgodnie z dokumentacją, ofertą, wymaganiami 

SWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami w 

terminie do 30 dni od daty dostawy ww. Urządzenia“. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §5 ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: 

”Zapłata należności za sprzęt będący przedmiotem umowy, wymieniony w pkt 1 formularza 

ofertowego (Mammograf) , nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 

konto…........................................................................... w terminie do 30 dni od daty doręczenia  

Zamawiającemu prawidłowej faktury. Podstawą do wystawiania faktury VAT jest  podpisany protokół 

dostawy. 

Zapłata należności za usługi będące przedmiotem umowy, wymienione w pkt 2 formularza ofertowego 

(Dostawa, montaż uruchomienie szkolenie, utylizacja starego mammografu) , nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 

konto…........................................................................... w terminie do 30 dni od daty doręczenia  

Zamawiającemu prawidłowej faktury. Podstawą do wystawiania faktury VAT jest  podpisany protokół, 

o którym mowa w § 3 ust. 4.”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 13 Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §6 

Czy Zamawjający wyrazi zgodę na dodanie do §6 ustępu 6 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 czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w 

tym terminowego wykonania umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie nr 14 Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §7 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgode na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad sprzętu, nie dostarczy towaru wolnego 

od wad lub nie wymieni wadliwego sprzętu bądź jego elementu lub podzespołu w terminie 21 dni od 

daty zgłoszenia awarii sprzętu. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w ter-

minie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Oświadczenie o odsta-

pieniu winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem  nieważności wezwaniem do należytego w 

tym terminowego wykonania umowy 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: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 15 Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §8 ust. 2 
Czy Zamawjający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 2 pkt 8) w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza 

zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uza-

sadniony 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 pro-

dukcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o za-

mówienie.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 Dotyczy zapisów SWZ 
Czy Zamawiający wymaga wykonania projektu osłon stałych dla pomieszczenia aparatu RTG? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 17 Dotyczy zapisów SWZ 
Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaki typ wentylacji występuje w pomieszczeniu, gdzie 

będzie eksploatowany aparat? Mechaniczna czy grawitacyjna? 

Odpowiedź: Typ wentylacji w pomieszczeniu to: mechaniczna wywiewna. 

 

Pytanie nr 18 Dotyczy zapisów SWZ 
W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego 

uruchomienie, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni w miejscu pracy aparatu gniazdo 

zasilające 230V i ethernetowe RJ-45 do podłączenia konsoli technika do komputerowej sieci szpitalnej 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 19 Dotyczy zapisów SWZ 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej 

diagnostyki 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 20 Dotyczy zapisów SWZ 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i 

konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu , 

natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie 

nowego urządzenia i przekaże je Wykonawcy 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma wyłącznie podłączyć i skonfigurować 

urządzenie oraz wszelkie dostarczane wraz z nim stacje diagnostyczne lub serwer bazodanowy. 

 

Pytanie nr 21 Dotyczy zapisów SWZ– rozdział IX pkt 2. Przedmiotowe środki dowodowe 
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 przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

UWAGA!! 
W przypadku gdy oferowany mammograf nie posiada funkcji tomosyntezy, tomosynteza, o którą 

mammograf ma możliwość rozbudowy musi spełniać parametry określone w pkt.62 w formularzu 

przedmiotu zamówienia- parametrów wymaganych. 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) informuje wykonawców o przedłużonym terminie 

składania ofert. 

 

Nowy termin składania ofert : 25.06.2021r godz: 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert ofert : 25.06.2021r godz: 11 :00 

Termin związania ofertą: 24.07.2021r 

 

 Zamawiającego udostępnia na stronie internetowej poprawioną SWZ. 

 

Z poważaniem 

 


