
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/              /12                              Data: 29.08.2012 r.

Dotyczy:  na dostawę, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (Znak 

Postępowania: 3585/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) do 

Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 

Dotyczy SIWZ, pkt IV ppkt 1 oraz zał. nr 4, Projekt umowy, §2, ust. 2:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji zamówienia w dniach / tygodniach licząc od dnia 

zawarcia umowy? Wykonawca już w momencie składania oferty będzie mógł realnie zaplanować datę wykonania 
umowy, bez konieczności kalkulowania ryzyka, że długotrwale procedury wyboru oferty / odwoławcze skrócą czas 
potrzebny Wykonawcy do realizacji postanowień umowy.
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §2, ust. 4:

2. Prosimy o zmianę określenia wymaganych testów z „testów specjalistycznych“ na „testy akceptacyjne“. 
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §3, ust. 2:

3. Prosimy o doprecyzowanie jakie karty gwarancyjne Zamawiający ma na myśli? Czy Wykonawca ma przekazać 
Zamawiającemu kartę gwarancyjną – zgodną z postanowieniami umowy - którą sam wystawi jako gwarant (i wówczas 
taka karta będzie przekazana w oryginale). Czy też Zamawiającemu chodzi o karty gwarancyjne producenta / 
poddostawcy Wykonawcy? W takim przypadku oryginały kart gwarancyjnych muszą zostać u Wykonawcy, który jest 
podmiotem zobowiązanym w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiającemu 
natomiast mogą zostać przekazane ich kopie.
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §3, ust. 10:

4. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie 
dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie 
zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady 
nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnego z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mimo prawidłowego zawiadomienia o 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu 
odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy 
Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.“?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §3, ust. 13:

5. Poprosmy o wyjasnienie i poprawienie. Postanowienie kompletnie niejasne. Dostawca nie może utracić uprawnień z 
gwarancji, bo on jest zobowiązany z gwarancji. Po drugie, Dostawca nie może zrzec się roszczeń z tytułu niewłaściwego 
przechowania, bo takiego zobowiązania z góry dać nie może.
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §3, ust. 14:

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
“Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
Dostawcy i osób trzecich powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa 
budowlanego, oraz w niniejszej umowie“?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §4, ust. 1:

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
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„Nieterminowe dostarczenie towaru przez dostawcę, z przyczyn za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, może 
spowodować natychmiastowe wypowiedzenie umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia, pod 
warunkiem uprzedniego wezwania Dostawcy do wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w 
wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.“?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §4, ust. 2:

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupujacemu kary umowne jak poniżej:
1. Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie, monatżu i uruchomieniu przedmiotu umowy w 

wysokości 0,1% wartości netto  zamówienia; wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% 
wartości netto zamówienia;

2. Karę umowną w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca 
w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanego zamówienia;

3. Karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady lub usunięcia awarii  
aparatury w terminach określonych w  § 6 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto  ustalonego w § 2 ust.3 za każdy  
dzień zwłoki; wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto”?

Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §4:
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par. 4 kolejnego ustępu o następującym brzmieniu:

„Wykonawca ponosi pełną 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 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie 
ponosi w takiej sytuacji 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”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §5, ust. 2:

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 2ust.3 wypłacone będzie na podstawie wystawionej, końcowej faktury 
VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie  protokołu odbioru/instalacji.“?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §5, ust. 3:

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 30 dni, licząc od dnia 
doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego Dostawcy”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 1:

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie ustępu o następujący zapis:
“Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, za 
wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy. Strony wyłączają rękojmię na lampę rentgenowską”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 2:

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Okres rękojmi rozpoczyna się od podpisania protokołu odbioru/instalacji i wynosi 12 miesięcy.”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 3:

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Dostawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na aparaturę oraz do gwarancyjnej obsługi serwisowej, w ramach 
wynagrodzenia umownego, wszystkich usterek w okresie ..... miesięcy (min.36 miesięcy) bez limitu skanów; z tym 
zastrzeżeniem, że gwarancja na lampę 24 miesiące”?
Słowo „bezpłatne” sugeruje umowę darowizny a to jest zamówienie publiczne, czyli umowa na odpłatne świadczenie 
dostawę, usług i robót. Prosimy o zmianę słowa „bezpłatnej”, na „w ramach wynagrodzenia umownego”.
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 5:

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji zostaje przedłużony o każdy dzień trwającej naprawy 
gwarancyjnej.Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie 
usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania 
niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego; niezależnie jednak od wszystkich przedłużeń okres 
podstawowy gwarancji wydłuża się maksymalnie o 3 miesiące.”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 7:

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Serwis gwarancyjny i dojazd Dostawca zobowiązuje się zapewnić w ramach wynagrodzenia umownego”?
Słowo „bezpłatne” sugeruje umowę darowizny a to jest zamówienie publiczne, czyli umowa na odpłatne świadczenie 
dostawę, usług i robót. Prosimy o zmianę słowa „bezpłatnej”, na „w ramach wynagrodzenia umownego”.
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Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 8:
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:

„Czas reakcji serwisu - rozpoczęcia naprawy nie dłużej niż 24 godzin w dni robocze 
(na potrzeby umowy przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy) od chwili zgłoszenia awarii. Poprzez reakcję serwisu rozumie się przyjazd wykwalifikowanego pracownika, 
który podejmie natychmiastową naprawę lub podjęcie zdalnej diagnostyki w sytuacjach umożliwiających takie 
działanie.“?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 9:

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Usunięcie awarii następuje maksymalnie po upływie 3 dni roboczych mając na uwadze istotny dla życia i zdrowia 
pacjentów Zamawiającego charakter sprzętu, a w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części 
zamiennych z zagranicy - 5 dni roboczych”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 10:

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące zmianę sformułowania „Dostawca gwarantuje” na „Dostawca 
zobowiązuje się”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 11:

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z treści ustępu sformułowania „fabrycznie nowy”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 12:

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym, odnotowane będą w raporcie serwisowym”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6, ust. 14:

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego, w odniesieniu do oferowanego przedmiotu umowy, zawarte 
są w załączniku nr 1 (Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych), stanowiący integralną część umowy”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §6:

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par. 4 kolejnego ustępu o następującym brzmieniu:
“Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z  
przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są  
objęte w szczególności:
1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego  
do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
b)  samowolnych  napraw,  przeróbek  lub  zmian  konstrukcyjnych  (dokonywanych  przez  Zamawiającego  lub  inne  
nieuprawnione osoby);
2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);
3) materiały eksploatacyjne.”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 4, Projekt umowy, §7, ust. 2:

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie ustępu:
„Dostawca ponosi  odpowiedzialność  za działania lub zaniechania  osób,  którym zleca wykonanie  części  przedmiotu  
umowy jak za swoje własne”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1, Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych,     część 10. Szkolenia, pkt 95 

25. Prosimy o doprecyzowanie od kiedy liczony ma być 2 miesięczny termin II e-szkolenia.  Prosimy również o 
doprecyzowanie jaki ma być zakres uzgodnienień z Zamawiającym przewidziany dla III e-szkolenia.
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1, Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych,     część 10. Gwarancja i serwis 
pogwarancyjny 

26. Prosimy o korektę numeracji w tabeli, część „Gwarancja i serwis pogwarancyjny” powinna mieć numer 11.
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1, Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych,    część 10. Gwarancja i serwis 
pogwarancyjny, pkt 96 

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie punktu:
„gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 36 miesiące -  bez limitu skanów; z tym zastrzeżeniem, że gwarancja  
na lampę 24 miesiące.”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1, Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych,                   część 10. Gwarancja i 
serwis pogwarancyjny, pkt 98 
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28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie punktu:
„Min. 10 - letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty sprzedaży 
na cały system TK i aparaty zaoferowane w zestawie. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, 
dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1, Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych,                   część 10. Gwarancja i 
serwis pogwarancyjny, pkt 99

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie punktu:
„Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy gwarancyjnej
Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady 
nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności 
urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego; niezależnie jednak od wszystkich przedłużeń okres podstawowy 
gwarancji wydłuża się maksymalnie o 3 miesiące”?
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1, Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych,                   część 10. Gwarancja i 
serwis pogwarancyjny, pkt 100

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie punktu:
„W okresie gwarancji i w ramach ceny oferty bieżąca aktualizacja oprogramowania zainstalowanego sprzętu w 
pracowni Tomografii Komputerowej w okresie trwania gwarancji”?
Słowo „nieodpłatny” sugeruje umowę darowizny a to jest zamówienie publiczne, czyli umowa na odpłatne świadczenie 
dostawę, usług i robót. Prosimy o zmianę słowa „nieodpłatna“ zgodnie z powyższą propozycją.
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1, Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych,                   część 10. Gwarancja i 
serwis pogwarancyjny, pkt 101

31. Prosimy o uzupełnienie treści w pkt 101 w kolumnie Wartość wymagana/graniczna o następujący zapis:
„w dni robocze (na potrzeby przedmiotowego zamówienia przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”
Dotyczy SIWZ, zał. nr 1, Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych,                   część 10. Gwarancja i 
serwis pogwarancyjny, pkt 102

32. Prosimy o uzupełnienie treści w pkt 102 w kolumnie Wartość wymagana/graniczna o następujący zapis:
„dni robocze, a w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 5 dni roboczych“.
Dotyczy SIWZ:

33. Czy Zamawiający wykona projekt osłon stałych dla nowego tomografu komputerowego, czy jest to w zakresie 
Dostawcy?
Dotyczy SIWZ:

34. Prosimy o podanie danych kabla zasilającego, który dochodzi do rozdzielni tomografu znajdującej się w pomieszczeniu 
badań, materiał, ilość przewodów oraz przekrój kabla.
Dotyczy SIWZ:

35. Prosimy o podanie wartości impedancji międzyfazowej pomierzonej w rozdzielni znajdującej się w pomieszczeniu 
badań.
Dotyczy SIWZ:

36. Prosimy o potwierdzenie czy kable od tablicy rozdzielczej do gantry tomografu będą miały być poprowadzone w 
kanałach podłogowych schowanych pod wykładziną?
Dotyczy SIWZ:

37. Czy Zamawiający posiada aktualne pomiary sprawności wentylacji? Prosimy o podanie wydajności wentylacji dla 
pomieszczenia badań, gdzie będzie znajdował się tomograf.
Dotyczy SIWZ:

38. Czy Zamawiający wymaga instalacji splitu klimatyzacyjnego w pomieszczeniu badań, celem odprowadzenia ciepła 
generowanego przez tomograf?
Dotyczy punktu 12 tabeli Zestawienia Parametrów techniczno-eksploatacyjnych Załącznika Nr 1 do SIWZ

39. W punkcie 12 Zamawiający wymaga podania odległości  pomiędzy ogniskiem lampy a dekoderem (mm). Zwracamy 
uwagę Zamawiającemu na prawdopodobny błąd literowy w powyższym wymaganiu, gdzie słowo dekoder występuje 
zamiast słowa detektor. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w tym punkcie  
podania odległości pomiędzy ogniskiem lampy a detektorem? Ta, bowiem odległość określa efektywność systemu. 

Dotyczy punktu 22 tabeli Zestawienia Parametrów techniczno-eksploatacyjnych Załącznika Nr 1 do SIWZ

40. W  punkcie  24  Zamawiający  punktuje  maksymalne  natężenie  prądu  anodowego  możliwego  do  zastosowania  w 
protokołach klinicznych, natomiast w punkcie 22 tabeli nie punktuje maksymalnego napięcia anodowego używanego w 
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protokołach klinicznych. Wartość maksymalnego napięcia jest równie ważna jak wartość maksymalnego natężenia prądu 
anodowego. Większe napięcie anodowe pozwala na badania pacjentów otyłych z wysoką jakością oraz na używanie 
mniejszych wartości prądu w protokołach klinicznych i tym samym szybsze wykonywanie badań poprzez możliwość 
stosowania krótkich czasów skanu. 

Proponujemy  wprowadzenie  następującej  punktacji  w  punkcie  22  tabeli  Zestawienia  Parametrów  techniczno-
eksploatacyjnych Załącznika Nr 1 do SIWZ

22
Maksymalne  napięcie 
anodowe  [kV]  używane  w 
protokołach klinicznych  

≥ 130
Największa – 10 pkt
Najmniejsza graniczna – 0 pkt
Pozostałe proporcjonalnie

Dotyczy  punktu  84  tabeli  Zestawienia  Parametrów  techniczno-eksploatacyjnych  Załącznika  Nr  1  do  SIWZ 
punktuje zaoferowanie:

41. „Oprogramowania do segmentacji wszystkich płatów płuc i obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc. „

Czy Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem wszystkich płatów płuc rozumie wszystkie pięć płatów płuc i tym samym 
będzie punktował jedynie zaoferowanie oprogramowania umożliwiającego segmentację płuc na pięć płatów płuc oraz 
umożliwiające obliczenie rozedmy w poszczególnych pięciu płatach płuc?

Dotyczy  punktu  85  tabeli  Zestawienia  Parametrów  techniczno-eksploatacyjnych  Załącznika  Nr  1  do  SIWZ 
punktuje zaoferowanie:

42. „Oprogramowanie umożliwiające pomiar grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła 
wraz z prezentacją konturów tych ścian. „

Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  będzie  punktował  jedynie  zaoferowanie  specjalistycznego  oprogramowania 
umożliwiającego  automatyczny pomiar grubości  ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła 
wraz  z prezentacją  konturów tych ścian?  Brak  słowa automatyczne w pierwotnym wymaganiu powoduje,  że każde 
oprogramowanie  umożliwiające  pomiar  odległości  będzie  spełniało  wymagania  Zamawiającego,  więc  punktowanie 
zaoferowania  takiej  możliwości  nie  ma  sensu.  W  naszej  ocenie  Zamawiający  powinien  punktować  wyłącznie  
oprogramowanie umożliwiające pomiar automatyczny, czyli zwiększające komfort pracy lekarza. 

Dotyczy  punktu  93  tabeli  Zestawienia  Parametrów  techniczno-eksploatacyjnych  Załącznika  Nr  1  do  SIWZ 
punktuje zaoferowanie:

43. „Automatycznego, specjalistycznego dwukomorowy wstrzykiwacz środka cieniującego zsynchronizowanego z aparatem 
CT. Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli TK. Możliwość programowania i zapamiętywania 
parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej.” Jednocześnie nigdzie w 
specyfikacji  przetargowej  nie  ma  bezwzględnego  wymagania  wstrzykiwacza  środka  cieniującego.  W  związku  z 
powyższym,  czy  Zamawiający  potwierdza,  że  nie  wymaga  bezwzględnego  dostarczenia  wstrzykiwacza  środka 
cieniującego?

44. Czy Zamawiający dbając o ergonomię pracy techników wprowadzi punktację za możliwość sterowania ruchami gantry i  
stołu z wszystkich 4 stron gantry? Możliwość sterowania ruchami stołu z przodu i tyłu gantry ma nieocenione znaczenie  
w przypadku placówek o ograniczonej liczbie personelu oraz z przypadku potrzeby szybkiego zaplanowania badania  
(badania w przypadkach nagłych). Zamawiający powinien promować nowoczesne rozwiązania wpływające na komfort  
obsługi i szybkość badania. Proponujemy wprowadzenie następującego parametru:

 
Panele sterujące gantry z wszystkich czterech 
stron (po dwa z przodu lewa i prawa strona i z 
tyłu lewa i prawa strona)

TAK/
NIE

TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
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45. Czy  Zamawiający  doceni  możliwość  automatycznego  tworzenia  raportu  kontrastu  z  rzeczywistej  ilości  podanego 
kontrastu  (dane  uzyskiwane  automatycznie  z  dostarczonego  wstrzykiwacza)  dla  każdego  badania  dołączony 
automatycznie w postaci pliku DICOM z możliwością wydruku i archiwizacji, (zawierający min. objętość,  szybkość  
podania,  opóźnienie).  Taki  raport  umożliwia  dokładne  monitorowanie  ilości  podanego  kontrastu  oraz  pozwala  na 
archiwizowanie  ilości  kontrastu  podanego  poszczególnym  pacjentom.  Proponujemy  wprowadzenie  następującej 
punktacji:

Raport kontrastu z rzeczywistej ilości podanego 
kontrastu  (dane  uzyskiwane  automatycznie  z 
dostarczonego  wstrzykiwacza)  dla  każdego 
badania  dołączony  automatycznie  w  postaci 
pliku  DICOM  z  możliwością  wydruku  i 
archiwizacji,  (zawierający  min.  objętość, 
szybkość podania, opóźnienie). 

TAK/
NIE

TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

46. Dot. § 3 p. 10 wzoru umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację:
Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne usterki lub wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić 
odbioru oraz podpisania protokołu odbioru i wyznaczyć dodatkowy termin do ich usunięcia.

47. Dot. §  4 p. 2 wzoru umowy: W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 
wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym 
proponujemy, aby zmienić poniższe zapisy w następujący sposób:
Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupujacemu kary umowne jak poniżej:
1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie, monatżu i uruchomieniu przedmiotu
umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia;
2) Karę umowną w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Dostawca w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;
3) Karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady lub usunięcia awarii  
aparatury w terminach określonych w § 6 - w wysokości  0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust.3 za każdy  
dzień zwłoki.

48. Dot.  §   6  p.  5  wzoru umowy:  Z  uwagi  na  specyfikę  urządzeń  medycznych,  czynności  serwisowe  zapewne  będą 
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno 
nastapić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w par.  
6. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację punktu:
W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji zostaje przedłużony o każdy dzień  przedłużającej się naprawy 
gwarancyjnej ponad okresy określone w par. 6.

49. Dot. §  6 p. 8 wzoru umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację:
Czas reakcji serwisu - rozpoczęcia naprawy nie dłużej niż 24 godzin  w dni robocze,  tj. od poniedziałku do piątku w  
godzinach  8-17:00 od  chwili  zgłoszenia  awarii.  Poprzez  reakcję  serwisu  rozumie  się  przyjazd  wykwalifikowanego  
pracownika, który podejmie natychmiastową naprawę lub podjęcie zdalnej diagnostyki w sytuacjach umożliwiających  
takie działanie.

50. Dot. §  6 p. 9 wzoru umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację: 
Usunięcie  awarii  następuje maksymalnie po upływie 3 dni  roboczych  mając na uwadze  istotny dla życia  i  zdrowia 
pacjentów Zamawiającego charakter sprzętu.

51. Zamawiający zaproponował dwie lokalizacje posadowienia tomografu. Prosimy o sprecyzowanie, wg. której lokalizacji  
ma być przygotowan oferta przetargowa?

52. Ponieważ zapis w § 2 ust. 2 dot. terminu realizacji zamówienia stoi w sprzeczności z punktem IV.1. SIWZ, prosimy o  
jego poprawienie i ujednolicenie zapisów siwz.

53. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział IV, Zamawiający wskazuje iż maksymalny termin dostawy 
wynosi 8 tygodni. Prosimy o sprecyzowanie terminu, liczonego do daty dostawy, niezbędnego na instalację mechaniczną, 
kalibrację oraz szkolenia aplikacyjne? Chcielibyśmy nadmienić iż standardowo, czas niezbędny na instalację, kalibrację i  
szkolenia to min. 2 tygodnie, nie licząc czasu niezbędnego na uzyskanie wszelkich zezwoleń na użytkowanie aparatu i  
pracowni TK.
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54. Czy  Zamawiający  potwierdza,  iż  czas  niezbędny  na  uzyskanie  wszelkich  zezwoleń  na  użytkowanie  aparatu  oraz 
pracowni  TK nie  będzie  liczony do  ogólengo  czasu  wykonania  zadania?  Jednocześnie  chcielibyśmy nadmienić,  iż 
zgodnie z zapisami SIWZ uzyskanie pozwoleń na użytkowanie pracowni TK leży po stronie Zamawiającego. W związku 
z powyższym Oferent nie ma wpływu na czas uzykania pozwoleń, co może mieć negatywny wpływ na ogólny czas 
realizacji zadania.

55. Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe oraz stały adres IP na potrzeby zdalnej diagonstyki serwisowej?
Pytania dotyczące Wariantu nr 1.

56. Jaka jest długość głównej linii zasilającej od głównej rozdzielni do pracowni Angio?
57. Czy  Zamawiający  potwierdza  iż  dysponuje  zapasem  mocy  elektrycznej  niezbędnej  do  zasilenia  tomografu 

komputerowego w wysokości min. 90kVA?
58. Prosimy o podanie obecnie istniejących zabezpieczeń na głównej linii zasilającej?
59. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej i udostępnienie projektu osłon radiologicznych dla 

planowanej  pracowni  TK.  Ewentualnie  prosimy  o  podanie  konkretnych  danych  (np.  grubość  warstwy  Pb)  dla  
poszczególnych ścian, drzwi, okna oraz sufitu. 

60. Prosimy o podanie mocy chłodniczej klimatyzatorów obsługujących pomieszczenie badań oraz pomieszczenie sterowni?
61. Zwracamy się z prośbą o dokładne wskazanie (zwymiarowanie) obecnie istniejących kanałów kablowych w podłodze?
62. Czy  Zamawiający  zagwarantuje,  iż  w  przypadku  likwidacji  pracowni  Angio,  obecny  użytkownik  pozostawi 

zainstalowane i w pełni działające tam klimatyzatory?
63. Czy Zamawiający zagwarantuje, iż w przypadku likwidacji pracowni Angio, obecny użytkownik pozostawi wszystkie 

osłony stałe?
64. Czy Zamawiający zagwarantuje, iż w przypadku likwidacji pracowni Angio, obecny użytkownik dołoży wszelkich starań 

aby pozostawione pomieszczenia zostały przekazane w stanie nie wymagającym gruntownej renowacji?
65. Zwracamy się z prośbą o wskazanie pomieszczenia w którym Zamawiający chce umiejscowuć konsolę lekarską? 
66. Czy Zamawiający zapewni odpowiednie umeblowanie (biurko, krzesło) na którym będzie możliwa instalacja konsoli  

lekarskiej?
67. Czy Zamawiający zapewni  odpowiednią  infrastrukturę  teletechniczną  dla  konsoli  lekarskiej  w miejscu  jej  instalacji  

(gniazda zasilające, gniazda IT)
Pytania dotyczące Wariantu nr 2.

68. Jaka jest długość głównej linii zasilającej od głównej rozdzielni do pracowni Angio?
69. Czy  Zamawiający  potwierdza  iż  dysponuje  zapasem  mocy  elektrycznej  niezbędnej  do  zasilenia  tomografu 

komputerowego w wysokości min. 90kVA?
70. Prosimy o podanie obecnie istniejących zabezpieczeń na głównej linii zasilającej?
71. Zwracamy się z prośbą o dokładne wskazanie (zwymiarowanie) obecnie istniejących kanałów kablowych w podłodze?
72. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej i udostępnienie projektu osłon radiologicznych dla 

planowanej  pracowni  TK.  Ewentualnie  prosimy  o  podanie  konkretnych  danych  (np.  grubość  warstwy  Pb)  dla  
poszczególnych ścian, drzwi, okna oraz sufitu. 

73. W związku z  faktem,  iż  pomieszczenia  TK nie  posiadają  klimatyzacji,  zwracamy się  z  prośbą  o  potwierdzenie  że 
Zamawiający wyrazi zgodę na instalację zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na zewnątrz budynku na gruncie lub 
na elewacji, bezpośrednio przy pracowni TK?

74. Zwracamy się z prośbą o wskazanie pomieszczenia w którym Zamawiający chce umiejscowuć konsolę lekarską? 
75. Czy Zamawiający zapewni odpowiednie umeblowanie (biurko, krzesło) na którym będzie możliwa instalacja konsoli  

lekarskiej?
76. Czy Zamawiający zapewni  odpowiednią  infrastrukturę  teletechniczną  dla  konsoli  lekarskiej  w miejscu  jej  instalacji  

(gniazda zasilające, gniazda IT)
77. Pytanie nr 1 Dot. pkt.10 W nowoczesnych rozwiązaniach tomografii komputerowej pochylanie gantry w pełnym zakresie 

w skanie spiralnym nie ma zastsowania ponieważ wykonuje się rekonstrukcje pod dowolnym katem z badania anatomii  
wykonanego bez pochylania gantry. Jest to forma premiowania klasycznych, starych rozwiązań, co nie powinno być w 
interesie Zamawiającego. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający wykreśli ten parametr?

78. Pytanie nr 2 Dot. pkt.15 Niezrozumiały jest sens wprowadzenia przez Zamawiającego oceny minimalnego położenia  
stołu, ponieważ oznacza to premiowanie możliwości zrzucenia pacjenta z łóżka transportowego czy wózka (śr. wysokość 
50 cm) na stół obniżony do np. 30 cm. Czy z uwgai na brak aspektu użytkowego Zamawiający zrezygnuje z oceny tego  
parametru?

79. Pytanie  nr  3  Dot.  pkt.16 Czy Zamawiający dopuści  konstrukcje,  która umozliwia  sterowanie  ruchami stołu tylko  z  
gantry?

80. Pytanie nr 4 Dot. pkt.20 Na rynku polskim dostępne są różne konstrukcje tomografów komputerowych, w tym również  
nowoczesne rozwiąania o tzw. krótkiej geometrii nie wymagające tak dużych parametrów prądowo-napięciowych, a więc 
i mocy generatora jak klasyczne rozwiązania, aby zapewnić najwyższą jakośc obrazowania. Czy Zamawiający dopuści  
tomograf  o  krótkiej  geometrii,  zapewniający najlepszą  jakość  obrazowania  dla  mocy generatora  (zgodnie  z  podana  
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definicją) 44,8 kW? Przy okazji prosimy o poprawienie pomyłki w podanych jednostkach miary kV zamiast kW.
81. Pytanie nr 5 Dot. pkt.24 Konstrukcja tomografu o krótkiej geometrii ma zoptymalizowane i niższe wymagania co do  

maksymalnej wartości prądu anody bez utraty jakości obrazowania niż konstrukcje o długiej geometrii. Czy zamawiający 
dopuści konstrukcję o krótkiej geometrii stosujacą maksymalny prąd anody 345 mA?

82. Pytanie  nr  6  Dot.  pkt.26  Czy Zamawiający dopuści  tomograf  o  krótkiej  geometrii  posiadający  anodę  lampy rtg  o  
pojemności  cieplnej  5  MHU?  Pojemność  ta  zapewnia  możliwości  wykonywania  skanów  długich  bez  przerw  na  
chłodzenie ponieważ stosowane są niższe parametry prądowo-napieciowe niż w konstrukcjach klasycznych, co powoduje 
mniejsze nagrzewanie się anosy lampy rtg.

83. Pytanie nr 7 Dot. pkt.33 Oczekiwany przez Zamawiającego zakres aplikacji klinicznych nie wymaga aż tak krótkiego  
czasu obrotu, zwłaszcza, że nie jest on powiązany z innymi parametrami jakościowymi jak elastyczność stosowania wsp.  
pitch (szybkość badania) bez utraty najsyższej jakości obrazowania. Czy zamawiający dopuści min. czas pełnego obrotu 
0,6 s z zapewnieniem najwyższej jakości obrazowania w całym FOV w całym zakresie zmian wsp. pitch?

84. Pytanie  nr  8  Dot.  pkt.37  Dostępność  wielu  pól  skanowania  nie  jest  zaletą  ponieważ  chociażby  w  badaniach  
onkologicznych, oprócz problemów z prawidłowym ograniczeniem pola do badanego organu może występować problem 
zmian rozsianych w rejonach granicznych przyjetego pola skanowania,  co oznacza konieczność kolejnego badania i 
narażanie  pacjenta  na  dodatkową  dawkę  promieniowania.  Duża  ilość  pól  skanowania  z  reguły  związana  jest  z  
technicznym  poziomem  rozwiązań  i  niemożnością  zapewnienia  najwyższej  rozdzielczości  w  maksymalnym  polu 
skanowania. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający odstąpi od oceny tego parametru?

85. Pytanie  nr  9  Dot.  pkt.44  Rozdzielczość  nikonontrastowa  jest  mierzona  na  fantomie  w  sposób  wizualny  a  więc  
subiektywny  i  podawane  wartości  przez  poszczególnych  producentów  nie  powinny  być  porównywane,  ponieważ 
stanowią tylko wartość referencyjna danego producenta do kalibracji sprzętu, a tym bardziej nie powinny być wymagane  
i  porównywane  wartości  związane  z  wartością  subiektywnie  mierzoną  jak  poziom  dawki  CTDIvol.  Dodatkowo 
pragniemy zwrócić uwagę, że Minister Zdrowia w swoim rozporządzeniu z dn. 18 lutego 2011 roku, wyraźnie określa 
rodzaj  fantomów do pomiaru  dawki  i  nie  są  to  fantomy do  pomiaru  rozdzielczości  niskokontrastowej.  Z uwagi  na 
powyższe prosimy o odstąpienie od oceny tego parametru oraz usunięcie wartości granicznej poziomu dawki zastępując  
ją określeniem: podać.

86. Pytanie nr 10 Dot. pkt.46 Maksymalna wartość wsp. pitch bez powiązania z innymi parametrami użytkowymi nie ma 
sensu,  ponieważ nie wiadomo w jakich  warunkach można ją  stosować.  Zamawiający powinien  być  zainteresowany 
zakresem  możliwych  do  zastsowania  wartości  wsp.  pitch  (zakres  zmian)  z  zapewnieniem  najwyższej  oferowanej 
rozdzielczości przestrzennej w maksymalnym polu skanowania. Czy Zamawiający tak rozumie oczekiwaną wartość wsp. 
pitch i czy będzie oceniać oferowany zakres zmian wsp. pitch w skali: najmniejszy zakres - 0 pkt, największy zakres - 20  
pkt, inne - proporcjonalnie?

87. Pytanie nr 11 Dot. pkt.47 Zamawiający oczekuje rozdzielczości w osi z na poziomie badań kardiologicznych. Ponieważ 
do  oczekiwane  zakresu  zastosowań  nie  jest  potrzebna  taka  rozdzielczość,  czy  Zamawiający  dopuści  tomograf  o 
rozdzielczości 0,48 mm?

88. Pytanie nr 12  Dot. pkt.66, 67, 68 i 69 Zamawiający ogranicza się tylko do rozwiązania klasycznego konsoli lekarskiej w  
postaci  tzw.  grubego  klienta,  co  oznacza  stacjonarne  stanowisko  z  własnym  systemem  operacyjnym  na  którym 
zainstalowane  są  aplikacje  postprocesingowe,  oraz  lokalna  pamięcią  obrazów.  Na  rynku  obecnie  istnieją  znacznie 
nowocześniejsze  i  elastyczniejsze  rozwiązania  w postaci  serwerów aplikacji  z  konsolami  zaleznymi  pracującymi  w  
technologii klient-serwer. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie i czy wymagane parametry architektury mogą 
odnosić się serwera aplikacji a nie konsoli zależnej?

89. Pytanie nr 13 Czy Zamawiający jest zainteresowany aotomatyczną segmentacją, prezentacją w 3D oraz oceną zmian 
ogniskowych narządów miąższowych z pomiarem RECIST 1.1, WHO i CHOI? Jeśli tak czy Zamawiający wprowadzi  
dodatkowy parametr opcjonalny umożliwiający powyższą funkcjonalność?

90. Pytanie  nr  14  Czy  z  uwagi  na  preferencje  onkologiczne  Zamawiający  rozszerzy  zakres  wymaganych  aplikacji 
postprocesingowych również o wirtualną kolonoskopiię umożliwiającą automatyczną detekcję polipów oraz możliwość 
automatycznej synchronizacji obrazów z badań wykonanych na brzuchu i plecach?

91. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający wykona projekt osłon stałych dla nowego tomografu komputerowego, czy jest to w 
zakresie Dostawcy?

92. Pytanie nr 16 Prosimy o podanie danych kabla zsilającego, który dochodzi do rodzielni tomografu znajdującej się w  
pomieszczeniu badań, materiał ilość przewodów oraz przekrój kabla   

93. Pytanie  nr  17  Prosimy  o  podanie  wartości  impedancji  międzyfazowej  pomierzonej  w  rodzielni  znajdującej  się  w  
pomieszczeniu badań.      

94. Pytanie  nr  18  Prosimy  o  potwierdzenie czy  kable  od  tablicy  rodzielczej  do  gantry  tomografu będą  miały  być 
poprowadzone w kanałach podłogowych schowanych pod wykładziną?     

95. Pytanie  nr  19  Czy  Zamawiający  posiada  aktualne  pomiary  sprawności  wentylacji,  prosimy  o  podanie  wydajności 
wentylacji dla pomieszczenia badań, gdzie będzie znajdował się tomograf.

96. Pytanie  nr  20  Czy  Zamawiający  wymaga  instalacji  splitu  klimatyzacyjnego  w  pomieszczeniu  badań,  celem 
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odprowadzenia ciepła generowanego przez tomograf?
97. Pytanie nr 1 Dotyczy: 9.Wyposażenie dodatkowe, pkt 93 Czy Zamawiający dopuści automatyczny dwukomorowy 

wstrzykiwacz środka cieniującego bez możliwości sterowania bezpośrednio z konsoli TK oraz bez możliwości 
programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli 
operatorskiej ? Uzasadnienie: 
Proponowany automatyczny wstrzykiwacz środka cieniującego i soli fizjologicznej:

jest sterowany bezprzewodowo przy pomocy dotykowego panelu LCD umieszczonego obok konsoli CT, a protokoły 
wstrzykiwania zapisywane są w pamięci wstrzykiwacza (do 80 protokołów), jest zintegrowany z urządzeniem TK na 
poziomie umożliwiającym uruchomienie strzykawki z poziomu konsoli operatorskiej TK, jest zasilany bateryjnie (brak 
kabli), umożliwia stosowanie materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku (gwarancja sterylności do 8 godzin), 
posiada w standardzie funkcję Dual Flow – czyli możliwość wpływania na stężenie środka cieniującego poprzez 
jednoczesne jego podawanie z solą fizjologiczną. Bezprzewodowa praca oraz możliwość stosowania materiałów 
zużywalnych wielokrotnego użytku ma bezpośredni wpływ na: obniżenie kosztów ponoszonych na materiały zużywalne, 
obniżenie kosztów ponoszonych na środek cieniujący, usprawnienie pracy personelu placówek szpitalnych, w których 
pacjenci są wprowadzani do pracowni na łóżkach transportowych (brak kabla zasilającego, sterowanie bezprzewodowe). 
Wymagane przez Zamawiającego parametry wstrzykiwacza uniemożliwiają zaoferowania urządzenia w nowszej 
technologii, oferującego bezpieczniejszą pracę oraz tańszą w eksploatacji.

98. Czy mając na uwadze fakt, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu do 
diagnostyki obrazowej o znacznej wartości, Zamawiający nie jest zainteresowany rozszerzeniem możliwości 
diagnostycznych zakupywanego urządzenia o parametry mające istotny wpływ na redukcję dawki, rozdzielczość, a tym 
samym na jakość diagnostyczną uzyskiwanych obrazów oraz prędkość i wydajność systemu? W naszej ocenie, w 
przedstawionym opisie zamówienia, brak jest tych najistotniejszych parametrów, świadczących o klasie, wartości 
użytkowej i bezpieczeństwie, a tym o jakości całego systemu. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację treści 
SIWZ i wprowadzenie do Zestawienia parametrów techniczno - eksploatacyjnych, Załącznik nr 1, następujących 
parametrów: 

Pragniemy zauważyć, że w opisie przedmiotu zamówienia, brakuje bardzo ważnych parametrów, których dostępność w 
tomografie komputerowym świadczy o klasie systemu, oraz jego nowoczesnej konstrukcji. W związku z tym prosimy o 
wprowadzenie następujących parametrów do Zestawienia parametrów i warunków wymaganych: 

L/p.
Opis parametru Wartość wymagana/ 

graniczna
Wartość oferowana Punktacja

Kolimacja  kąta  wiązki 
promieniowania  lampy  w 
płaszczyźnie  XY  zgodna  z 
wielkością  pola  skanowania 
(FOV)

TAK/NIE TAK- 10 pkt
NIE – 0 pkt

Aktywna kolimacja w kierunku 
osi Z działająca w czasie skanu 
spiralnego,  odcinająca 
promieniowanie  w  obszarach 
niewykorzystywanych  do 
rekonstrukcji obrazów

TAK/NIE TAK- 10 pkt
NIE – 0 pkt

Parametry te opisują rozwiązania techniczne dostępne w nowoczesnych tomografach komputerowych oferowanych przez 
czołowych producentów tego typu systemów. 
Rozwiązania te świadczą nie tylko o klasie systemu i jego wartości użytkowej, ale mają przede wszystkim wpływ na 
redukcję dawki generowanej w trakcie badania spiralnego. Należy wskazać, że zgodnie z zasadą ALARA uzyskiwanie 
wysokiej jakości obrazów diagnostycznych powinno być realizowane przy możliwie jak najniższej efektywnej ( a więc 
wynikających wynikającej z konkretnych protokołów badań) dawce promieniowania. 
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Zamawiający kupując sprzęt medyczny o dużej wartości, powinien być zainteresowany kupnem systemu, który jest nie 
tylko funkcjonalny i bezpieczny dla badanego pacjenta, ale będzie też systemem nowoczesnym, spełniającym najwyższe 
standardy.

99. Zamawiający nie uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia bardzo istotnego parametru, jakim jest szerokość zespołu  
detektorów.  Jest  to  bardzo  istotny  parametr  świadczący  o  klasie  systemu,  przekładający  się  na  jego  możliwości 
diagnostyczne. W związku z tym prosimy o wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia punktu o następującej treści: 

Opis parametru Wartość 
wymagana/ 
graniczna

Wartość oferowana Punktacja

Szerokość zespołu detektorów w 
osi Z

≥24mm Najwyższa wartość – 20-pkt, najniższa  0-pkt, 
pozostałe proporcjonalnie

Pragniemy zauważyć, że parametr ten decyduje o wartościach użytkowych systemu oraz wpływa  na zdolności 
obrazowania, możliwości diagnostyczne i jakość obrazu, w związku z czym powinien być zawarty w wymaganiach 
SIWZ, oraz oceniany adekwatnie do innych istotnych parametrów punktowanych tomografu. 
Parametr  ten jest bardzo ważny z klinicznego punktu widzenia.  Szersze anatomiczne pole badania (szerszy detektor)  
oznacza szerszy zakres badania realizowany w trakcie jednego obrotu układu lampa - detektor.  To z kolei  skraca czas 
badania  oraz, co za tym idzie, wpływa (redukuje) na wielkość dawki, którą otrzymuje pacjent. Biorąc również pod 
uwagę badania, które zamierza wykonywać Zamawiający, większy zakres detektora ma duże znaczenie dla osiągnięcie 
jakości diagnostycznej.  

100. W pkt.38 wnosimy o zmianę zapisu na:

Lp.
Opis parametru Wartość 

wymagana/ 
graniczna

Wartość 
oferowana

Punktacja

Iteracyjny algorytm rekonstrukcyjny 
automatycznie przetwarzający dane surowe 
(RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający 
min., jakość obrazu, rozdzielczość 
niskokontrastową i pozwalający na redukcję 
dawki promieniowania bez utraty jakości obrazu, 
typu SAFIR, iDOSE4, ASiR lub odpowiednio do 
nomenklatury producenta,  możliwy do 
wykorzystania dla każdego trybu pracy, każdego 
rodzaju badania oraz każdego czasu skanowania.

TAK Bez oceny

Należy zauważyć, że wprowadzenie dodatkowego zapisu do tego punktu zagwarantuje, że zaoferowany Zamawiającemu 
system, będzie posiadał iteracyjny algorytm rekonstrukcji, użyteczny w codziennej pracy z tomografem komputerowym.

101.W pkt.12 (Gantry i stół) Zamawiający zawarł wymaganie:  

Lp.
Opis parametru Wartość 

wymagana/ 
graniczna

Wartość oferowana Punktacja

Odległość  pomiędzy  ogniskiem 
lampy a dekoderem mm

podać Najmniejsza 8 pkt, największa   0-
pkt, pozostałe proporcjonalnie

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska, i parametr ten powinien brzmieć: „Odległość pomiędzy 
ogniskiem lampy a detektorem mm” Ponadto, pragniemy zauważyć, że parametr, który zamierza oceniać Zamawiający w 
tym punkcie, ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny i nie stanowi o wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu. Z 
uwagi na fakt, że: na jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych, a tym samym na wielkości dawki, generowanej w 
związku z uzyskiwaniem obrazów określonej jakości ma wpływ wiele czynników / parametrów, pomiędzy tomografami 
oferowanym przez poszczególnych producentów tego typu systemów w klasie urządzeń min. 16 rzędowych występują 
różnice konstrukcyjne, mniejsza odległość pomiędzy ogniskiem lampy a detektorem może służyć zmniejszeniu dawki, 
ale nie gwarantuje, że dawka w tomografie, który posiada najmniejszą odległość pomiędzy ogniskiem lampy i 
detektorem , będzie niższa.
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W związku z powyższym, logiczne byłoby poddanie ocenie „efektu końcowego’’, czyli wielkości dawki, związanej z 
uzyskiwaniem określonej (oczekiwanej) jakości obrazu, a nie – tylko i wyłączenie- narzędzi służących jej obniżeniu, 
czyli technologii zastosowanych w danym urządzeniu.
Czy biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, Zamawiający nie dokonałby modyfikacji zapisów SIWZ polegającej na 
rezygnacji z oceny tego parametru oraz nadaniu mu następującego brzmienia:

Lp.
Opis parametru Wartość  wymagana/ 

graniczna
Wartość oferowana Punktacja

Odległość  pomiędzy  ogniskiem  lampy  a 
detektorem mm

podać

102.Mając  na  uwadze,  iż  przedmiotem  niniejszego  postępowania  jest  dostawa  wysokospecjalistycznego  sprzętu  do 
diagnostyki obrazowej o znacznej wartości,  czy  Zamawiający nie jest  zainteresowany podniesieniem rozdzielczości 
obrazowania?Jeżeli  tak,  prosimy  o  wprowadzanie  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  
wymogu o następującej treści:

Lp.
Opis parametru Wartość wymagana/ 

graniczna
Wartość oferowana Punktacja

Możliwość  rozbudowy systemu do 
wersji generującej min. 32 warstwy 
submilimetrowych w czasie jednego 
pełnego  obrotu  układu  lampa-
detektor.

TAK/NIE TAK- 20 pkt
NIE – 0 pkt

Pragniemy dodać, że powyższy parametr opisuje rozwiązanie techniczne:
dostępne  w  nowoczesnych  tomografach  komputerowych  oferowanych  przez  czołowych  producentów  tego  typu 
systemów. Rozwiązanie to  świadczy nie tylko o klasie systemu i jego wartości użytkowej, ale ma przede wszystkim  
wpływ na redukcję dawki oraz na rozdzielczość, a tym samym na jakość diagnostyczną uzyskiwanych obrazów.  
gwarantujące rozbudowę systemu do wersji 32-warstwowej, co z jednej strony może poszerzyć spektrum diagnostyki  
tomograficznej,  jak  również   zapewnić,  jej  relatywnie  wyższą  rozdzielczość,  co  ma  znaczenie  w  diagnostyce 
neuroradiologicznej, ucha środkowego, w badaniach ortopedycznych itd.

103.W pkt. 27 Szybkość chłodzenia anody lampy kHU/min, jaką wartość Zamawiający ma na myśli max czy ciągłą? 
W związku  z tym, że parametr ten ma duże znaczenie dla pracy całego systemu, czy Zamawiający rozważyłby 
wprowadzenie jego oceny punktowej, określając punktację następująco:

Opis parametru Wartość 
wymagana
/ graniczna

Wartość 
oferowana

Punktacja

Ciągła prędkośc chłodzenia 
anody kHU/min

≥1000 
kHU/min

Najwyższa  wartość  -  10p, 
najniższa  -  0p,  pozostałe 
proporcjonalnie

Pragniemy podkreślić, że wprowadzenie zaproponowanych w niniejszym piśmie zmian nie ograniczy 
w żaden sposób obowiązującej zasady uczciwej konkurencji, albowiem  zaproponowane przez nas 
parametry opisują rozwiązania techniczne dostępne w nowoczesnych tomografach komputerowych 
oferowanych przez czołowych producentów tego typu systemów. 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. odpowiadamy, że:

Ad. 1 Termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do 16 listopada 

2012r.

Ad. 2. Tak.

Ad. 3. Kartę gwarancyjną – zgodną z postanowieniami umowy - którą sam wystawi jako gwarant

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. Zamawiający zmienił brzmienie ustępu 13 w par. 3.

Ad. 6. Tak.

Ad. 7. Nie.

Ad. 8. Nie.

Ad. 9. Nie.

Ad. 10. Nie.

Ad. 11. Nie.

Ad. 12. Nie.

Ad. 13. Zamawiający zmienił brzmienie ustępu 2 §6..

Ad.14. Zamawiający zmienił brzmienie ustępu 3 §6.

Ad.15. Nie.

Ad. 16. Zamawiający zmienił brzmienie ustępu 7 §6.

Ad. 17. Nie.

Ad. 18. Nie.

Ad. 19 . Tak.

Ad. 20. Nie.

Ad. 21.  Nie.

Ad. 22.  Nie.

Ad. 23. Nie wyrażamy zgody.

Ad. 24.  Nie.

Ad. 25. Zamawiający poprawił omyłkę pisarską.

Ad. 26. Okres 2 miesięcy od zakończenia I-ego szkolenia. III szkolenie – 5-6 miesięcy od uruchomienia aparatu 

( szkolenie techników w zakresie wynikłych problemów w obsłudze aparatu).

Ad. 27.  Zamawiający poprawił pkt.96 w zał.nr.1 do SIWZ.

Ad. 28. Nie wyrażamy zgody na zmianę brzmienia punktu 98, jednocześnie wyjaśniamy, że w zakresie oprogramowania i 

sprzętu komputerowego dostawca zobowiązuje się do dostarczenia ewentualnie innych rozwiązań technologicznych 

pozwalających na utrzymanie 10-letniego okresu pracy sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Ad. 29. Nie.

Ad. 30.  Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt.100 w załączniku nr.1 do siwz.
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Ad. 31.  Nie.

Ad. 32.  Nie.

Ad. 33. Zamawiający posiada projekt obliczeń osłon stałych w pracowniach rentgenowskich – załączamy odpowiedni 

dokument. W zakresie Dostawcy jest wykonanie obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem dla nowo 

zamontowanego aparatu oraz wykonanie testów specjalistycznych urządzenia. Następnie po uruchomieniu aparatu PWIS 

zatwierdza projekt i opis osłon stałych i zezwala na użytkowanie aparatu. Zezwolenie z PWIS jest po stronie 

Zamawiającego. 

Ad. 34. Dane te zostały podane w w zał. nr.2 -  kabel zasilający aparat DY 5x50 mm² Cu

Ad. 35. Brak takich pomiarów.

Ad. 36. Tak.

Ad. 37.Brak takich pomiarów.

Ad. 38. Pomieszczenia są wyposażone w kanały wentylacyjne nawiewno/wywiewne.

Ad. 39.Zamawiający poprawił omyłkę pisarską.

Ad. 40. Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt.22 w załączniku nr.1 do siwz.

Ad. 41. Tak.

Ad. 42.Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt.85 w załączniku nr.1 do siwz.

Ad. 43. Nie. Zamawiający jednocześnie zmodyfikował zapisy pkt.93 w załączniku nr.1 do siwz.

Ad. 44. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga rozwiązania: panele sterujące gantry z wszystkich czterech stron (po 

dwa z przodu lewa i prawa strona i z tyłu lewa i prawa strona).

Ad. 45. Dopuszczamy takie rozwiązanie, bez wprowadzania punktacji za ten parametr.

Ad. 46. Nie wyrażamy zgody.

Ad. 47.   Nie wyrażamy zgody.

Ad. 48. Nie wyrażamy zgody.

Ad. 49.   Nie wyrażamy zgody.

Ad. 50. Nie.

Ad. 51.  Wg wyboru Dostawcy. Zamawiający przedstawił dwa warianty – zał.2 do SIWZ.

Ad. 52.Termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do 16 listopada 

2012r.

Ad. 53. Termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni od daty zawarcia umowy jednak nie później niż do 16 listopada 

2012r. Ma on obejmować dostawę, instalację i kalibrację. Do tego okresu Zamawiający nie wlicza szkolenia personelu 

oraz uzyskania pozwoleń.

Ad. 54.  Czas niezbędny na uzyskanie wszelkich zezwoleń na użytkowanie aparatu oraz pracowni TK nie będzie liczony 

do ogólnego czasu wykonania zadania.

Ad. 55. Tak.

Ad. 56. ok.25mb.

Ad. 57. Tak potwierdzamy zapas mocy elektrycznej w wysokości min. 90kVa.

Ad. 58. W rozdzielni głównej na odejściu kabla zasilającego przyszłego tomografu zainstalowane są podstawy BM typ 

PBD13 250A.
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Ad. 59. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej projekt obliczeń osłon stałych w pracowniach .

Ad. 60.2 szt klimatyzatora typ: ARX 35E 2V 1B o mocy chłodniczej 2,5kW oraz 2 klimatyzatory typ: R4D60 F 2V1B o    

mocy chłodniczej 6,0 kW.

Ad. 61.Istnieją kanały technologiczne – wg załączonego rysunku. Brak możliwości podania wymiarów z uwagi na 

zainstalowane urządzenia.

Ad. 62. Zamawiający zapewni pozostawienie obecnych klimatyzatorów o parametrach nie gorszych niż obecnie 

istniejących.

Ad. 63. Tak.

Ad. 64. Pomieszczenia nie będą wymagały gruntownej renowacji.

Ad. 65.W Sterowni.

Ad. 66. Zamawiający nie zapewni  biurka pod konsolę lekarską.

Ad. 67.Tak.

Ad. 68.ok. 50mb.

Ad. 69.Tak potwierdzamy zapas mocy elektrycznej w wysokości min. 90kVa.

Ad. 70.  W rozdzielni głównej na odejściu kabla zasilającego przyszłego tomografu zainstalowane są podstawy BM typ 

PBD13 250A

Ad. 71.Brak kanałów kablowych w podłodze ( proponujemy kable poprowadzić w korytkach instalacyjnych po 

podłodze).

Ad. 72.Zamawiający zamieścił na stronie internetowej projekt obliczeń osłon stałych w pracowniach .

Ad. 73. Można zainstalować klimatyzator zewnętrzny na elewacji budynku.

Ad. 74. W pomieszczeniu opisowni lekarskiej po drugiej stronie korytarza.

Ad. 75. Zamawiający nie zapewni  biurka pod konsolę lekarską.

Ad. 76. Tak.

Ad. 77. Nie wyrażamy zgody, odstępujemy od punktacji.

Ad. 78.Nie.

Ad. 79.Nie.

Ad. 80.Zamawiający poprawił omyłkę pisarską. Dopuszczamy.

Ad. 81.Dopuszczamy.

Ad. 82.Tak. Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt.26 w załączniku nr.1 do siwz.

Ad. 83. Tak.

Ad. 84.Tak odstępujemy od oceny. Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt.37 w załączniku nr.1 do siwz.

Ad. 85.Tak odstępujemy od oceny. Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt.44 w załączniku nr.1 do siwz.

Ad. 86.Tak Zamawiający rozumie oczekiwaną wartość wsp. pitch. 

Ad. 87.Zamawiający dopuszcza. 

Ad. 88.Tak, aplikacja i licencja w cenie oferty na tomograf.

Ad. 89.Dopuszczamy takie rozwiązanie bez wprowadzania parametru.

Ad.90.Nie.
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Ad. 91. Tak jak ad.33.

Ad. 92. Tak jak ad.34.

Ad. 93. Tak jak ad.35.

Ad. 94. Tak jak ad.36.

Ad. 95.  Tak jak ad.37.

Ad. 96. Tak jak ad.38.

Ad. 97. Dopuszczamy.

Ad. 98. Zamawiający zmodyfikował zał.1 do siwz poprzez dodanie nowych parametrów.

Ad. 99 Zamawiający zmodyfikował zał.1 do siwz poprzez dodanie nowego parametru.

Ad. 100.Zamawiający dopuszcza zaproponowany zapis jako równoważny do zapisu pkt.38.

Ad. 101. Zamawiający poprawił omyłkę, nie wyraża zgody na rezygnację z punktacji tego parametru.

Ad. 102.Zamawiający zmodyfikował zał.1 do siwz poprzez dodanie nowego parametru.

Ad. 103.Zamawiający zmodyfikował pkt. 27 w zał.1 do siwz.

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zmienił treść SIWZ poprzez 

modyfikację załącznika nr.1 do SIWZ oraz Załącznika nr 4 - projekt umowy.

Ponadto działając na podstawie art.38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 

06.09.2012r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem
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