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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. III 

 
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 Automatyka pkt 30 „Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi 

na dalszy ucisk (gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną 

jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki); możliwość aplikacji większego 

ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne”  

 

Czy Zamawiający uzna poniższe rozwiązanie za równoważne i przyzna dodatkowe punkty? 

„Technik dobiera manualnie siłę kompresji do gęstości i typu tkanki. Aparat automatycznie dobiera 

tempo kompresji (siła x czas) w zależności od gęstości badanej tkanki” 

Odpowiedź: Tak, bez punktacji. 

 

Pytanie 2   
Dotyczy Detektor cyfrowy pkt 50 „Matryca detektora dla maksymalnego formatu”  
Zamawiający w w/w punkcie dopuszcza mammograf o najniższych parametrach dostępnych na rynku. 
Z uwagi na fakt, że rozdzielczość matrycy detektora stanowi najważniejszy parametr jakościowy pro-
simy o wprowadzenie punktacji jak poniżej. Pozwoli to Zamawiającemu premiowanie najnowszych i 
najbardziej funkcjonalnych rozwiązań. 
 

50.   
Matryca detektora dla 
maksymalnego formatu  

Min. (2300 x 3000) 
pikseli  

 ≥ 25 mln pikseli – 10 pkt 
< 25 mln pikseli – 0 pkt 

 

Odpowiedź:. Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 3   
Dotyczy Detektor cyfrowy pkt 52 „Zakres dynamiki akwizycji min. 12 bit”  
Zamawiający w w/w punkcie dopuszcza mammograf o najniższych parametrach dostępnych na rynku. 
Z uwagi na fakt, że zakres dynamiki stanowi najważniejszy parametr jakościowy prosimy o wprowadze-
nie punktacji jak poniżej. Pozwoli to Zamawiającemu premiowanie najnowszych i najbardziej funkcjo-
nalnych rozwiązań. 
 

52.   Zakres dynamiki akwizycji min. 12 bit  
TAK  ≥ 16 bit – 10 pkt 

< 16 bit – 0 pkt 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

http://www.zozsanok.pl/
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Pytanie nr 4  
Dotyczy: Tomosynteza pkt. 62 „Dostępny zakres skanu tomosyntezy” - punktacja 
 
Zwracamy się z prośbą o zmianę punktacji na zaproponowaną poniżej: 
≥ +/- 250 lub dwa tryby tomosyntezy – 20 pkt 
< +/- 250 i jeden tryb tomosyntezy – 0 pkt 
 
Rozwiązanie które chcemy Państwu zaproponować jest unikalnym połączeniem możliwości przeprowa-
dzania badań zarówno przy szerokim (±20°) jak i wąskim (±7,5°) kącie tomosyntezy. Dzięki zastosowa-
niu dwóch trybów pracy aparat sprosta najbardziej zaawansowanym potrzebom. Z jednej strony za-
pewni szybki i efektywny przepływ pracy a z drugiej zagwarantuje obrazy w najwyższej rozdzielczości.  
W związku z tym zwracamy się z prośbą jak na wstępie. Zmiana punktacji pozwoli Zamawiającemu na 
właściwe premiowanie najnowszych rozwiązań. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 5  
Dotyczy: Konsola technika pkt. 64 „Zmiana wysokości pulpitu konsoli technika ” 
 
Czy Zamawiający dopuści pulpit konsoli technika bez możliwości zmiany wysokości? Opisana funkcjo-
nalność znacznie podraża wartość całej stacji akwizycyjnej. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 6  
Dotyczy: Stacja opisowa lekarska pkt. 76 „Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, zreali-
zowane jako oddzielna stacja wolnostojąca lub dołączone jako stacja kliencka do serwera apli-
kacyjnego/systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego” 
 
Prosimy o wyjaśnienie jaki serwer aplikacyjny oraz systemy RIS i  PACS posiada Zamawiający (Produ-
cent, nazwa i wersja oprogramowania) 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli serwer bazodanowy, na którym zainstalowany jest system Ex 

PACS oraz Chazon produkcji Pixel Technology. 

 

Pytanie nr 7  
Dotyczy: Stacja opisowa lekarska pkt. 80 „Konfiguracja posiadanych przez Zamawiającego mo-
nitorów medycznych” 
 
Prosimy o wyjaśnienie jakie monitory posiada zamawiający, (Producent, model, rocznik, rodzaj obsłu-
giwanych wejść sygnałowych) 
Możliwość wykorzystania monitorów medycznych diagnostycznych warunkuje dobranie odpowiedniej 
karty graficznej dopasowanej do nich. 

Odpowiedź: Monitory opisowe :  

Producent: EIZO 

Model: RADIFORCE GX540 

Rok produkcji: 2013 

Karta: Eizo Med. – X4900 

Stacja: Dell Precision T1700 

 

Pytanie nr 8  
Dotyczy: Stacja opisowa lekarska pkt. 82 „Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjonalnościami: 
DICOM Send/Recive, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Query/Retrieve” 
 
Czy zamawiający dopuści ? 
Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjonalnościami: 
- DICOM Send/Recive, 
- DICOM Basic Print, 
- DICOM Query/Retrieve 
 
W normalnym obiegu pracy funkcjonalność Storage Commitment nie jest niezbędna z punktu widzenia 
stacji lekarskiej. 
Obecne zapisy nie pozwalają nam na złożenie ważnej oferty w powyższym postępowaniu. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 9  
Dotyczy: Stacja opisowa lekarska pkt: 85, 87 oraz 88  
 
Wskazane funkcjonalności sugerują wybrane rozwiązanie jednego producenta w dodatku szeroko są 
opisane funkcje do opisywania CT i MR, które nie mają zastosowania na stacji Mammograficznej a służą 
tylko sztucznemu ograniczeniu konkurencji. 
 
Wnosimy o rezygnację z w/w wymogów, lub wprowadzenie pkt.87. jako parametru punktowanego, nie 
wymaganego. 
Obecne zapisy nie pozwalają nam na złożenie ważnej oferty w powyższym postępowaniu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pkt. 87 Zamawiający dopuszcza odpowiedź TAK/NIE jednocześnie 

modyfikując formularz przedmiotu zamówienia- parametrów wymaganych. 

 

Pytanie nr 10  

Prosimy o potwierdzenie, że szkolenie personelu medycznego jest wymagane zgodnie z SWZ w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym co oznacza, że podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie 

będzie uwarunkowane przeprowadzeniem tego szkolenia. 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę podatku 
vat %, w formularzu ofertowym, jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami po-
datku VAT np. 8% i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT? 
Czy poprawne i wystarczające będzie wpisanie w kolumnie stawka w zał. nr 1 do SWZ 8% i 23% ? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 12  dotyczy umowy  
Prosimy o wyjaśnienie jakie załączniki będą stanowiły integralną część umowy podpisanej w wyniku 
wyboru oferty najkorzystniejszej ww. postępowaniu? Jaka będzie hierarchia ważności tych dokumentów 
( w załączonym wzorze umowy brak informacji na ten temat).  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 13 Dotyczy umowy 

Wnosimy wyspecyfikowanie i załączenie wzorów protokołów, o których można przeczytać w treści 

umowy a nie są załączone do dokumentów zamówienia. Brak jest m.in. wzoru protokołu zdawczo-

odbiorczego (tj. odbioru końcowego umowy), protokołu szkolenia personelu medycznego. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentów zamówienia. 

Odpowiedź: Treść protokołu zostaje ustalona po podpisaniu umowy. 

 

Pytanie nr 14 Dotyczy umowy 
Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie w jaki sposób będzie się odbywała komunikacja pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w toku realizacji umowy. We wzorze umowy par 3 ust. 3 brak jest zapisów 
dotyczących formy powiadomienia Zamawiającego o  planowanym terminie i przewidywanej godzinie 
dostarczonego sprzętu. Powiadomienie wystarczy dokonać mailem w formie elektronicznej, czy też te-
lefonicznie lub pisemnie na adres Zamawiającego?  

Odpowiedź: Komunikacja telefoniczna, e-mailowa. 

 

Pytanie nr 15  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie 

będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie 

lub infrastruktura wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji 

umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający ma przygotowane pomieszczenia do montażu mammografu.  

 

Pytanie nr 16 dot. SWZ rozdział IX pkt 2 (przedmiotowe środki dowodowe) ppkt. 1 
Z uwagi na wyjątkową mnogość 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 
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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 

potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach 

firmowych. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 17  

Wnosimy o poprawę oczywistej omyłki w FO Zamawiającego skutkującej zmianą TZO.  

Termin TZO w SWZ z dnia 18.06.2021 r. to 24.07.2021 r. , a w formularzu  - załącznik nr 1 do SWZ – 

23.07.2021 r. 

Odpowiedź: Na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się poprawiona SWZ.  

 

Pytanie nr 18  
Prosimy o opublikowanie dokumentów zamówienia, które składają się na  ofertę Wykonawcy w for-

macie word.  

Uzasadnienie: Nad ofertą pracuje szereg osób, a  format pdf nie jest  przyjazny w wypełnianiu i nano-

szeniu zmian. 

Odpowiedź:. Dokumenty zostają wysłane na e-maila w formie edytowalnej po wcześniejszej prośbie 

wysłanej przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 19  
Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy 

z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie 

z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwali-

fikowanym.  

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawarcie takiej umowy. 

 

Pytanie nr 20  
Prosimy o poprawę zapisów załącznika nr 4 – wzór umowy par 2 ust. 1. Załącznik wpisany w tym 

punkcie nie istnieje. 

Odpowiedź: Poprawa zapisu - Formularz przedmiotu zamówienia- parametrów wymaganych 

 

Pytanie nr 21  

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest powód, że Zamawiający w projektowanych zapisach umowy 

(załącznik nr 4 do SWZ) nie dopuścił zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Pzp łącznej maksymalnej wyso-

kości kar umownych których mogą dochodzić strony ? 

 

Paragraf 6 ust. 4 umowy brzmi „ Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% ceny 

brutto.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie nr 21  

Mając na uwadze równe traktowanie obu stron umowy, prosimy o wyjaśnienie czemu Zamawiający 

w katalogu kar umownych paragraf 6 wzoru umowy nie przewidział kary w wysokości 10 % wynagro-

dzenia brutto dla Wykonawcy sytuacji kiedy to Zamawiający odstępuje od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego ? Jaką uzasadnioną potrzebę ma Zamawiający konstruując tak jednostronne 

zapisy?  

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

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. 

Z poważaniem 


