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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/09/2021 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 

 
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 załącznika nr 2 parametrów wymaganych pkt 36, 43 i 44 

Czy Zamawiający zgodzi się usunąć punktację w tych wierszach tabeli lub zmieni punktację na „TAK 

– 1 pkt Nie – 0 pkt”? Wszyscy dopuszczeni obecnie wykonawcy spełniają te wymagania, więc 

punktowanie nie spełnia swojego podstawowego celu – rozróżniania rozwiązań lepszych i gorszych.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 2 Dotyczy załącznika nr 2 parametrów wymaganych pkt 77 

Prosimy o potwierdzenie, że Stacja Dell Precision T1700 opisana w p.77 posiada min. Windows 10, 

8GB RAM, dysk 256GB, możliwość podłączenia 3 monitorów i może być wykorzystana jako stacja 

kliencka podłączona do serwera aplikacyjnego, czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo 

komputera stacji klienckiej wymienionego w p.74 i w p.75? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza parametry natomiast nie wymaga dostarczenia dodatkowego 

komputera. 

 

Pytanie nr 3 Dotyczy Warunków gwarancji – pkt 2 

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt 

telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 8 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 

codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr  4 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: Tak. 

 

Pytanie nr 5 Dotyczy Warunków gwarancji – pkt 11 

Prosimy  o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że prawidłowe działanie 

urządzenia może okazać się niemożliwe z wielu powodów, także w wyniku błędów obsługi czy 

czynników zewnętrznych (zasilania, zakłóceń EMC itp.). Większość usterek można usunąć po 

konsultacji telefonicznej z serwisem dostępnym we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8-21 za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 6 Dotyczy Warunków gwarancji  

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. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 7 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: Nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8 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 terminie 30 

dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Oświadczenie o odstapieniu 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 9Dotyczy 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 

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:. Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 10 Dotyczy zapisów SWZ 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania projektu osłon stałych,. 

Jeżeli tak,to prosimy o potwierdzenie, ze wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla 

pomieszczenia rtg. Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji. 

Odpowiedź:. Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 11 Dotyczy zapisów SWZ 

Prosimy Zamawiającego o informację jakim zapasem mocy elektrycznej dysponuje na potrzeby  

mammografu. 

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje zapasem mocy 20kW. 

 

Pytanie nr 12 Dotyczy zapisów SWZ 

Prosimy o informacje czy nowy aparat mammografu będzie mógł być zasilony z pola z którego jest 

zasilany obecny aparat mammografu. 

Odpowiedź: Nie, nowy aparat będzie zainstalowany w innym miejscu. 

 

Pytanie nr 13 Dotyczy zapisów SWZ 

Prosimy o podanie przekroju żył kabla przeznaczonego do zasilania mammografu 

Odpowiedź:  

-YKY 5x50mm ² - kabel zasilający tablice 

-5Gx6 Oflex Classics- 100 (linka) – kabel z tablicy do miejsca montażu mammografu 

 

Pytanie nr 14 Dotyczy zapisów SWZ 

Czy Zamawiający wymaga utylizacji starego mammografu. 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 15 Dotyczy zapisów SWZ 

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych w terminie późniejszym (po 

przekazaniu mammografu i podpisaniu protokołu końcowego)? Mając na uwadze interes Zama-

wiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało 

wpływ na efektywność szkolenia. Bezpośrednio po uruchomieniu zostanie przeprowadzone szkolenie 

obsługowe potwierdzone lista obecności 

Odpowiedź:.Tak. 

 

Pytanie nr 16 

Czy przez zapis Załącznika nr 2 "Zestaw fantomów do kontroli jakości..." Zamawiający rozumie 

zestaw wyposażenia niezbędnego do wykonywania testów podstawowych kontroli jakości w 

mammografii cyfrowej ? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 17 

Czy wraz z zestawem należy zaoferować licencję na program do wspomagania wykonywania testów 

podstawowych kontroli jakości w mammografii cyfrowej (obliczenia, przypominanie, raporty, 

archiwizacja raportów i obrazów testowych) ? 

Odpowiedź:Nie. 

 

Pytanie nr 18 

Dot. Pkt 5 Generator wysokoczęstotliwościowy – prosimy o podanie jaką minimalną częstotliwość 

Zamawiający uzna za spełniającą wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: 10 kHz 

 

Pytanie nr 19 
Dot pkt 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, którego maksymalny prąd 

dla dużego ogniska będzie równy 120 mA? Parametr ten jest bezpośrednio związany z mocą generatora 

wysokiego napięcia. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż najbardziej zaawansowane technologicznie 

systemy mammograficzne, wykonują akwizycję z jak najmniejszym obciążeniem prądowo-czasowym – 

tak, by średnia dawka gruczołowa była jak najniższa przy zachowaniu bezkompromisowej jakości 
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obrazu. Prosimy o wyjaśnienie dla jakiego zakresu badań konieczne jest dostarczenie lampy generującej 

aż 180 mA? W mammografii przesiewowej takie wartości nie są stosowane, w związku z tym wymóg 

ten ma jedynie za zadanie utrudnić uczciwą konkurencję ograniczając możliwość zaoferowania 

urządzenia spełniającego wszystkie wymagania dla urządzeń wykonujących badania mammograficzne, 

w tym skryningowe. 

Odpowiedź Nie, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 20 

Dot. Pkt 23 Automatyka AEC ma znaczący wpływ na optymalizację pracy oraz zapewnienie 

najniższej 

możliwej dawki otrzymanej przez pacjentkę przy zachowaniu najlepszej jakości zdjęcia. Dlaczego 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, za to wymaga i punktuje parametry niemające 

istotnego znaczenia klinicznego, jak na przykład wygórowany zakres obrotu głowicy, czy maksymalny 

prąd ogniska (służące jedynie ograniczeniu konkurencji). Wnosimy o punktowanie następujących 

rozwiązań: 

 Inteligentny system AEC eliminujący pomiar z obszarów pomiarowych jeśli są one naświetlane 

bezpośrednim promieniem rtg lub nie dociera do nich żadne promieniowanie rtg 

 Wstępny dobór kV ekspozycji na podstawie siły i grubości uciśniętej piersi 

 Automatyczny dobór kV ekspozycji do gęstości uciśniętej piersi podczas ekspozycji wstępnej 

Odpowiedź Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 21 

Dot. Pkt 30 Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie polegające na ustawieniu przez 

technika 

maksymalnej wartości siły kompresji, a następnie realizowaniu kompresji do momentu osiągnięcia tej 

wartości, z możliwością aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna to on za stosowne. To 

rozwiązanie w tym samym stopniu wpłynie na komfort badanej pacjentki. 

Odpowiedź Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 22 

Dot. Pkt 34 Zamawiający wymaga, aby minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od 

podłogi ułatwiała badanie pacjentek siedzących na wózku inwalidzkim. Prosimy o wyjaśnienie 

dlaczego 

Zamawiający ogranicza tę wysokość do 70 cm? Biorąc pod uwagę, że wysokość siedziska wózka 

inwalidzkiego to standardowo 50 cm, niemożliwym jest aby pierś pacjentki znajdowała się na 

wysokości 

20 cm nad siedziskiem wózka. Jest to nieuzasadnione ograniczanie konkurencji i narażenie finansów 

publicznych na wyższe koszty. Wymóg ten ma jedynie za zadanie utrudnić uczciwą konkurencję 

ograniczając możliwość zaoferowania urządzenia spełniającego wszystkie wymagania dla urządzeń 

wykonujących badania mammograficzne, w tym skryningowe, na zakup którego otrzymali Państwo 

dofinansowanie. Wnosimy o dopuszczenie minimalnej wysokości stolika 81 cm- jest to wartość 

umożliwiająca zbadanie każdej pacjentki. 

Odpowiedź Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 23 

Dot. Pkt 35 Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający określił parametry mechaniczne 

ograniczające konkurencję i preferujące konkretne rozwiązanie? 

Czy Zamawiający dopuści maksymalną wysokość stolika wynoszącą 138 cm? Ta wysokość 

bezsprzecznie wystarczy do badania pacjentek wysokich, powyżej 180 cm. 

Odpowiedź Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 24 
Dot. Pkt 36 Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu głowica ma wykonywać obrót w tak dużym zakresie i 

wskazanie badań, które tego wymagają. Wymagania MZ dot. Programu profilaktyki raka piersi określają 

jedynie koniczność wykonania ekspozycji przy obrocie głowicy 180°. Wnosimy o zmniejszenie zakresu 

do 315° co i tak jest 75% większym zakresem od wymaganego i zwiększenie konkurencyjności 

postępowania. Zamawiający i tak punktuje ten parametr. 
Odpowiedź Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 25 
Dot. Pkt 55 Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu kratka przeciwrozproszeniowa ma być wysuwana 

podczas wykonywania zdjęć z powiększeniem? Procedury wzorcowe dotyczące badań 

mammograficznych określają że badania mają być wykonywane z kratką rozproszeniową. Wnosimy o 

rezygnację z tego wymogu. 

Odpowiedź Nie. 

 

Pytanie nr 26 

Dot. Stacja opisowa lekarska. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą deklaracji 
zgodności potwierdzającej znak CE dla oprogramowania Stacji lekarskiej? 

Odpowiedź Nie. 

 

Pytanie nr 27 

Dot. Stacja opisowa lekarska. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dodatkowego monitora 
służącego do przygotowywania opisów przez lekarza? 

Odpowiedź Nie. 

 

Pytanie nr 28 

Dot. Pkt 77. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia karty graficznej współpracującej z 
oprogramowaniem Windows 10? 

Odpowiedź Nie. 

 

Pytanie nr 29 

Dot. Pkt 82. Czy Zamawiający dopuści ręczne pobieranie wcześniejszych badań pacjentów z archiwum 
PACS? 

Odpowiedź Nie. 

 

Pytanie nr 30 

Dot. Stacja opisowa lekarska. Czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował któreś z poniższych 

funkcjonalności stacji opisowej: 

-Próbkowanie sektorowe z reprezentacją 1:1 dla badań mammograficznych 

-Możliwość wyświetlenia zdjęcia z dowolnej modalności (US/CR/DR itp.) na monitorach 

mammograficznych w tym samym oknie co zdjęcia mammograficzne 

-Funkcja automatycznego tworzenia prostokątnej przysłony – usuwanie znaczników tworzonych 

przy wykonaniu projekcji ze zdjęcia 

-Funkcja automatycznego wyznaczania linii pomocniczych na innych projekcjach względem 

zaznaczonego obszaru 

-Obsługa znaczników CAD i wyświetlanie ich na obrazach diagnostycznych 

-Funkcja automatycznego wykrywania i oznaczania brodawki sutkowej. 

-Funkcja automatycznego wyznaczania odległości zaznaczonej zmiany od brodawki sutkowej. 

-Funkcja automatycznego wyświetlanie badania bieżącego i poprzedniego (current and prior) 

danego pacjenta do porównania (jeśli poprzednie badanie znajduje się na stacji) 

-Możliwość wyboru ile badań wstecznych (prior) ma się ładować z badaniem obecnym (current) 

-Funkcja automatycznego wykrywania obrysu piersi i automatyczne blendowanie obszaru piersi 

-Funkcja automatycznego wyrównywania wysokości obrazu w jednoczesnych wizualizacjach 

piersi lewej i prawej 

-Mammografia: Filtr CLACHE 

Obsługa HangingProtocols z wsparciem dla workflow przy ocenie badań w mammografii 

Odpowiedź Nie, zgodnie z 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 

 


