
                     

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,  Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko. Tel. 95/7620505 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
KRS 0000345177, NIP 2810069579, wysokość kapitału zakładowego 505 000 zł 
www.szpital-drezdenko.pl  

1 

Drezdenko, dnia 30 czerwca 2022 roku 
  

 

Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P2 
 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do 
diagnostyki obrazowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Drezdenku, nr sprawy: 
PCZSzp/PN/9/2022, Dz.U. UE  nr 2022/S 116-324663 z dnia 17.06.2022 r. 

 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIAN TREŚCI SWZ 
 
 
 Zamawiający, w trybie art. 135 ust. 2  i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza zmiany treści 
SWZ: 
 
Pytanie 1 
Pakiet 2, pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści aparat z generatorem o częstotliwości wysokiego napięcia regulowanej automatycznie 
w zakresie od 25 kHz do 44 kHz?  
Rozwiązanie przez nas proponowane spełnia również wymagania zamawiającego. Pracą generatora steruje 
elektroniczny układ kontrolujący, który utrzymuję częstotliwość pracy na najbardziej pożądanej wielkości.  
Odp. do pytania 1 
Zamawiający wyjaśnia, że generator winien zagwarantować uzyskanie częstotliwości  ≥ 40kHz. 
 
Pytanie 2 
Pakiet 2, pkt. 44 
Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej opisu wymaganego parametru rozdzielczości 
detektora. Obecnie opisane jest rozwiązanie stosowane w wzmacniaczach obrazu, natomiast nazwa kategorii oraz 
opisu w punkcie wcześniejszym dotyczy detektora cyfrowego. Prosimy o poprawę zgodnie z poniższym wzorem:  

44 
Rozdzielczość detektora  minimum  
(1004 x 1004) pikseli 

Tak, podać  Bez punktacji 

 
Odp. do pytania 2  
Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w zakresie dodatku nr 2 do SWZ pakiet 2 pkt. 43 
treść po zmianie: 

43.1 
Rozdzielczość detektora minimum  
(1004 x 1004) pikseli 

Tak, podać  Bez punktacji 

 
Pytanie 3 
Pakiet 2, pkt. 45 
Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego współczynnik DQE posiada wartość 80% dla 0 lp/mm lub 65% dla 
1 lp/mm. Obecny zapis parametru DQE nie jest podany w Naszych danych technicznych, natomiast wartości DQE 
dla Naszego aparatu posiadają wyższe wartości niż wymagana.  
Odp. do pytania 3  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 na aparat, którego współczynnik DQE 
posiada wartość 80% dla 0 lp/mm lub 65% dla 1 lp/mm. 
 
Pytanie 4 
Pakiet 2 pkt. 49 
Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej dotyczącej opisu wymaganego parametru rozdzielczości monitora lub 
monitorów. Obecnie opisany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.  
Jest:  
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49 
Rozdzielczość obrazów minimum 1280 x 
1024 (piksel x piksel) 

Tak, podać  Bez punktacji 

Powinno być: 

49 
Rozdzielczość monitora minimum 1280 x 
1024 (piksel x piksel) 

Tak, podać  Bez punktacji 

 
Odp. do pytania 4  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 5 
Pakiet 2 pkt. 52 
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wyjścia do podłączenia dodatkowych monitorów lub systemów 
nawigacji w cyfrowym standardzie DVI? Wymagany standard TV OUT jest już przestarzały i nie dający żadnych 
dodatkowych funkcjonalności użytkowych. DVI jest powszechnie stosowanym standardem do transmisji sygnału 
video i aktualnie dostępne monitory są wyposażone w odpowiednie gniazdo do podłączenia sygnału poprzez złącze 
DVI.  
Odp. do pytania 5  
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 na aparat wyposażony w wyjścia do podłączenia 
dodatkowych monitorów lub systemów nawigacji w cyfrowym standardzie DVI. 
 
Pytanie 6 
Pakiet 2 pkt. 57 
Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością archiwizacji badań w formatach DICOM, TIFF i AVI? Format TIFF 
jest równoważny dla formatu JPG lub BMP, tym samym Zamawiający nic nie traci dopuszczając archiwizację tylko 
w jednym z tych formatów. 
Odp. do pytania 6 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy: potwierdzeń parametrów  
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/Podmiotu posiadającego 
pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego aparatu RTG typu ramię C? 
Odp. do pytania 7 
Zamawiający nie wymagał składania przedmiotowych środków dowodowych. 
 
Pytanie 8 
Pakiet 1 pkt. 54 
Czy zamawiający dopuści aparat, którego przesuw detektora w pionie wynosi 140,4cm.?  
Proponowane przez nas rozwiązanie nie ogranicza pracy aparatu RTG, środek detektora w najwyższym górnym 
punkcie znajduje się na wysokości 185,8cm co w zupełności pozwala na wykonanie projekcji płuc oraz górnych 
części ciała nawet bardzo wysokim pacjentom.  
Odp. do pytania 8 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 na aparat, którego przesuw detektora w pionie 
wynosi minimum 140cm. 
 
Pytanie 9 
Pakiet 2, pkt. 17 
II. Lampa X – RAY 1. Poz. 17 „Pojemność cieplna anody ≥ 50kHU”  
Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie punktacji w pozycji 17 formularza parametrów technicznych od 50kHU 
powyżej pojemności cieplnej anody. Wartości pojemności cieplnej anody i kołpaka są od siebie zależne, nawet aparat 
z pojemnością samej anody na poziomie 100khu a np. kołpaka tylko 1000 kHU będzie miał mniejszą wydajność 
cieplną.  
Odp. do pytania 9 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 10 
Pakiet 2, pkt. 39 
 III. Wózek z ramieniem C 2. Poz. 39 „Panel o wielkości minimum 10” i rozdzielczości minimum 1280x800”  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do przetargu wysokiej jakości aparat RTG z Ramieniem C z panelem 
dotykowym do sterowania funkcjami Aparatu 10.4” z rozdzielczością 1024x768? 
Odp. do pytania 10 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 11 
Pakiet 2, pkt. 43 
IV. Detektor  Poz. 43 „Rozdzielczość kamery CCD minimum (1004 x 1004) pikseli”  
Prosimy zamawiającego o wprowadzenie korekty ww. parametru, ponieważ Zamawiający planował zakup aparatu z 
detektorem cyfrowym, gdzie przetwornikiem jest detektor cyfrowy jako odbiornik a nie kamera z wzmacniaczem 
obrazu. Nazwa parametru powinna być określona np.: min rozdzielczość detektora: 1,280 x 1,280 dla detektora dla 
rozmiaru maksymalnego 20x20cm. W przypadku oferowania większego min. 21x21 – 2,600 x 2, 560. W przypadku 
oferowania systemy z detektorem nie powinno być zapisu o kamerze.  
Odp. do pytania 11  
Odpowiedź jak do powyższego pytania 2. 
 
Pytanie 12 
Dodatek nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy dostawy - pakiet 2.  
Dotyczy umowy § 4 Warunki gwarancji ust. 1 ppkt. F  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący:  
Czas reakcji w zakresie podjęcia czynności serwisowych rozumiany jako zebranie informacji, wstępne 
zdiagnozowanie awarii do 24 godzin od daty zgłoszenia w dni robocze od pn. do pt.  
W kolejnym pp-cie tj. g) zamawiający zobowiązał potencjalnego wykonawcę do usunięcia awarii – usterki w ciągu 
5 dni roboczych.  
Odp. do pytania 12 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 13 
Dodatek nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy dostawy - pakiet 2.  
Dotyczy umowy § 4 Warunki gwarancji ust. 1 ppkt. I  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący:  
Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po piątej zgłoszonej awarii tego samego elementu w okresie 
gwarancji wymienić przedmiot umowy na nowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonym od dnia ujawnienia 
piątej kolejnej awarii o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 i 2 do umowy, z 
wyłączeniem awarii powstałych z winy Użytkownika.  
Odp. do pytania 13  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 14 
Dodatek nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy dostawy - pakiet 2.  
Dotyczy umowy § 8 odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Kary umowne.  
Prosimy Zamawiającego o dodanie do § 8 następującego zapisu: Wykonawca nie odpowiada za nienależyte, w tym 
nieterminowane, wykonanie zobowiązań lub niewykonanie zobowiązań z tytułu niniejszej umowy, jeżeli to 
nienależyte, w tym nieterminowe, wykonanie zobowiązań lub niewykonanie zobowiązań spowodowane zostało „siłą 
wyższą”. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nagłe, któremu nie można zapobiec, w 
szczególności: stan epidemii, wojnę, powstanie, klęski żywiołowe, zarządzenia władz, powódź, pożar, strajk lub 
lokaut. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona dotknięta siłą wyższą bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie 
drugą stronę, tj. Zamawiającego.  
W związku ze zbyt wygórowanymi zapisami dotyczącymi kar umownych prosimy o zmianę poniższych zapisów.  
Odp. do pytania 14 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 15 
Dodatek nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy dostawy - pakiet 2.  
Dotyczy umowy § 8 odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Kary umowne. Ust. 7  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący:  
W przypadku rozwiązania umowy z powodu przekroczenia terminu dostawy wskazanego w §2 Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 10% wartości brutto umowy. Wysokość kar umownych 
podyktowana jest utratą źródła finansowania w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę.  
Odp. do pytania 15 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
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Pytanie 16 
Dodatek nr 6 do SWZ - projektowane postanowienia umowy dostawy - pakiet 2.  
Dotyczy umowy § 8 ust. 10  
Prosimy o zmianę zapisu na następujący:  
Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto, wskazanej w §5.  
Odp. do pytania 16 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 17 
Pakiet 1 - Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z sufitowym zawieszeniem lampy i z dwoma 
detektorami.  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu rozwiązania z aparatem równoważnym, lepszym. Producent 
aparatu dostarczy stół z regulacją wysokości w pełni pływający, ale mocowany do podłogi – Wykonawca zapewni 
jego poprawny montaż i ustawienie a także w pełni przygotuje pracownię Zamawiającego.  
Dodatkowo wykonawca dostarczy stół mobilny do wykonywania badań dla pacjentów na oddziale i z SOR, lecz nie 
zasilany akumulatorowo i bez szuflady, będzie to stół mobilny typowy w całości przezierny do łatwego i 
swobodnego przemieszczania i wykonania badania bezpośrednio.  
Odp. do pytania 17 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 18  
dodatek nr 6 do SWZ projektowane postanowienia umowy PCZSzp/PN/9/2022 - pakiet 1 
Prosimy o dodanie do § 10 umowy następującego zapisu.  
Wykonawca nie odpowiada za nienależyte, w tym nieterminowane, wykonanie zobowiązań lub niewykonanie 
zobowiązań z tytułu niniejszej umowy, jeżeli to nienależyte, w tym nieterminowe, wykonanie zobowiązań lub 
niewykonanie zobowiązań spowodowane zostało „siłą wyższą”. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, 
nadzwyczajne, nagłe, któremu nie można zapobiec, w szczególności: stan epidemii, wojnę, powstanie, klęski 
żywiołowe, zarządzenia władz, powódź, pożar, strajk lub lokaut. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona 
dotknięta siłą wyższą bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie drugą stronę, tj. Zamawiającego.  
W związku ze zbyt wygórowanymi zapisami dotyczącymi kar umownych prosimy o zmianę poniższych zapisów.  
Odp. do pytania 18 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 19 
dodatek nr 6 do SWZ projektowane postanowienia umowy PCZSzp/PN/9/2022 - pakiet 1 
Dotyczy § 10 umowy ust. 7  
Prosimy o zmianę zapisu na następujący:  
W przypadku rozwiązania umowy z powodu przekroczenia terminu wskazanego w §2 ust. 2 pkt.a) Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w wysokości 10% wartości brutto umowy. Wysokość kar umownych 
podyktowana jest utratą źródła finansowania w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę.  
Odp. do pytania 19 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 20 
dodatek nr 6 do SWZ projektowane postanowienia umowy PCZSzp/PN/9/2022 - pakiet 1 
Dotyczy § 10 umowy ust. 10  
Prosimy o zmianę zapisu na następujący:  
Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto, wskazanej w §6. 
Odp. do pytania 20 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy terminu realizacji 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 2 (RTG z ramieniem C) do 20 tygodni? 
Odp. do pytania 21 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy wzoru umowy (dodatek 6 do SWZ) pakiet 2 
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiający oczekuje jednej faktury z tytułu wykonania kompletnego przedmiotu 
umowy, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego ze zrealizowanego etapu I. 
Odp. do pytania 22 
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Zamawiający potwierdza, że w zakresie pakietu 2 za wykonanie umowy wystawiana będzie jedna faktura 
po zrealizowaniu etapu I. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy wzoru umowy (dodatek 6 do SWZ) pakiet 2, par. 4 ust. 1 lit. i – wymiana aparatu 
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. 
Odp. do pytania 23  
Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w zakresie dodatku nr 6 do SWZ pakiet 2 §4 treść 
po zmianie: 
„1. Warunki gwarancji i serwisu: 

a) Wykonawca udziela pełnej gwarancji obejmującej cały przedmiot umowy wraz z serwisem gwarancyjnym 
na okres .... lat od daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, potwierdzonego protokołem 
zdawczo-odbiorczym.  

b) Wykonawca gwarantuje przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością ....... 
Termin ostatniego przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. 

c) Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia składające się na przedmiot dostawy są kompatybilne ze 
sobą, a ich wspólne funkcjonowanie nie spowoduje utraty gwarancji producentów elementów 
składowych.  

d) Jeżeli usługi serwisowe w okresie gwarancji będą wykonywane poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca 
ponosi koszty i ryzyko przesyłki do wskazanego punktu serwisowego oraz zwrotnie do siedziby 
Zamawiającego. 

e) w okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie 
telefonicznej/pocztą elektroniczną/infolinia w trybie  24 godzinnym w dni robocze.  

f) Czas reakcji w zakresie podjęcia czynności serwisowych rozumiany jako zebranie informacji, wstępne 
zdiagnozowanie awarii do 24 godzin od daty zgłoszenia. 

g) Wykonawca zobowiązany jest usunąć  wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie 
gwarancji (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) w terminie do 5 dni roboczych od 
daty zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

h) W okresie gwarancji dojazd przedstawicieli serwisu do siedziby Zamawiającego – bez żadnych 
dodatkowych kosztów.  

i) Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku napraw przedmiotu umowy trwających dłużej niż czas 
wskazany lub ustalony z Zamawiającym w ppkt.g), udostępnić urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności w terminie do 3 dni od upływu terminów wskazanych w ppk. g).  

j) dotyczy pakietu 3- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów składowych wchodzących w 
zakres przedmiotu umowy (m.in.: głowice, videoprinter) na nowe, o parametrach technicznych nie 
gorszych niż parametry wskazane w załączniku nr 1 i 2 do umowy, w terminie do 14 dni po trzeciej 
zgłoszonej awarii w okresie gwarancji, uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie tego elementu, pod 
warunkiem, że awaria lub uszkodzenie nie powstało z winy Użytkownika.” 

 
Pytanie 24 
Dotyczy wzoru umowy (dodatek 6 do SWZ) pakiet 2, par. 4 ust. 1 lit. j – aparat zastępczy 
Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG z ramieniem C 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. 
Odp. do pytania 24 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy dodatku 2 do SWZ (tabeli) Pakiet 2  RTG z ramieniem C – pkt. 78 – przekazanie kodów 
serwisowych 
Czy Zamawiający rozważy wykreślenie powyższego postanowienia? 
Uzasadnienie: 
Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest 
priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne 
negatywne skutki dla pacjentów.  Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie 
zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, 
że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu 
wnioskującego o dostęp do nich. 
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Odp. do pytania 25 
Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w zakresie: 
1.  dodatku nr 2 do SWZ pakiet 1 poprzez usunięcie wymagania zawartego w pkt. 124. 
2.  dodatku nr 2 do SWZ pakiet 2 poprzez usunięcie wymagania zawartego w pkt. 78. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy dodatku 2 do SWZ (tabeli) Pakiet 2  RTG z ramieniem C –  pkt. 79 
Prosimy o usunięcie jako niespełniające wymogów certyfikacji CE dla aparatu. Aparat jest wyrobem medycznym, 
który został certyfikowany w całości z określonymi komponentami. Wymiana komponentów na inne niż przewiduje 
producent skutkuje utratą ważności certyfikatu. 
Dalsze użytkowanie aparatu wymaga nowej certyfikacji.  Wykonawca nie ma interesu w zw. z wystąpieniem o nową 
certyfikację dla oferowanego urządzenia w przypadku instalacji lampy przez Zamawiającego niezgodnej ze 
specyfikacją producenta.  
Odp. do pytania 26 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy wzoru umowy 
Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do 
których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady 
medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie 
do umowy następującej klauzuli: 
„Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. 
zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać 
właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, 
wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów 
elektronicznych czy mechanicznych.”? 
Odp. do pytania 27 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy wzoru umowy (dodatek 6 do SWZ) pakiet 2, par. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu (celem doprecyzowania): 
„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”? 
Uzasadanienie 
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. 
Odp. do pytania 28 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 29 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 19 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  który posiada szybkość 
chłodzenia anody 37 kHU/min? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym a oferowanym jest niewielka. 
Odp. do pytania 29 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 30 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 20 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Szybkość chłodzenia 
kołpaka”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., największa wartość - 10 pkt.? 
Odp. do pytania 30 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 31 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 24 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego głębokość ramienia C 
wynosi 66cm? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, nie wpływa na ergonomię pracy 
i umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym. 
Odp. do pytania 31  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 32 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 29 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Zakres obrotu ramienia 
wokół osi pionowej”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., największa wartość - 10 pkt.? 
Odp. do pytania 32 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 33 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 31 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Całkowity zakres obrotu 
ramienia wokół osi poziomej”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., największa wartość - 10 
pkt.? 
Odp. do pytania 33 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 34 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 32 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  którego zakres ruchu 
orbitalnego wynosi 120°? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, a umożliwia 
wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym. 
Odp. do pytania 34 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 35 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 38, 39, 48 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada 2 monitory 19” 
LCD monochromatyczne oraz klawiaturę membranowa na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami 
generatora i programami aparatu. 
Odp. do pytania 35 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 36 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 42, 43 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i będzie wymagał wysokiej klasy rozwiązanie posiadające wzmacniacz 
obrazu o wielkości 9” (23 cm) CCD? 
Odp. do pytania 36 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 37 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 43 
Czy Zmawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i wymaga aparatu ze wzmacniaczem obrazu o rozmiarze min. 21cm? 
Odp. do pytania 37 
Zamawiający wymaga złożenia oferty wg wymagań zawartych w SWZ. 
 
Pytanie 38 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 44, 49, 54 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C o rozdzielczości kamery CCD 
1k x 1k, rozdzielczości obrazów 1kx1k oraz matrycy przetwarzania obrazów 1k x 1k x 16 bit? 
Odp. do pytania 38 
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Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 39 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 45 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C który posiada DQE 65%? 
Odp. do pytania 39 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SWZ. 
 
Pytanie 40 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 51 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada kąt widzenia 
w pionie/ w poziomie 170°? 
Odp. do pytania 40 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu 2 na aparat który posiada kąt widzenia 
w pionie/ w poziomie minimum 170°. 
 
Pytanie 41 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 55 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego liczba zapamiętanych 
obrazów wynosi 100 000? 
Odp. do pytania 41 
Zamawiający dopuszcza pojemność pamięci na dysku twardym minimum 100 000 obrazów. 
 
Pytanie 42 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 57 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada możliwość 
archiwizacji w formacie DICOM oraz BMP i Raw? 
Odp. do pytania 42 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 2 na aparat z archiwizacją obrazów w formacie RAW, 
BMP, DICOM z możliwością rozbudowy o archiwizację poprzez USB obrazów w formacie DICOM z 
automatycznym dogrywaniem przeglądarki zdjęć. 
 
Pytanie 43 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 78 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania kodów serwisowych. Kody serwisowe są wydawane 
imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na 
określony czas. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.90 ust.4 i 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 
20.05.2010r.) czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie podmioty do tego uprawnione. Ponadto zgodnie z 
wymogami producenta do wykonywania czynności serwisowych upoważniony jest autoryzowany serwis producenta, 
serwisanci posiadający odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i wyposażenie. Niewłaściwe zmiany w ustawieniach 
aparatu mogą skutkować jego uszkodzeniem lub spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno pacjenta, jak i 
personelu. 
Jednocześnie informujemy, iż przekazanie kodów serwisowych Zamawiającemu jest naruszeniem wytycznych 
producenta, a tym samym Zamawiający będzie zobowiązany do przejęcia na siebie wszelkich skutków niewłaściwego 
użytkowania oraz serwisowania aparatu. Niewłaściwe zmiany w ustawieniach aparatu mogą skutkować jego 
uszkodzeniem lub spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno pacjenta, jak i personelu. 
Odp. do pytania 43 
Odpowiedź jak do powyższego pytania 25. 
 
Pytanie 44 
Dodatek nr 2 do SWZ, Pakiet 2, pkt. 79 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w pkt. 79? 
Odp. do pytania 44 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 45 
dodatek nr 6 do SWZ  
§4 pkt. 1g Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów i  wydłużenie czasu dokonania naprawy od daty zgłoszenia 
awarii do 5 dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza 
terenu Polski do 10 dni roboczych? 
Odp. do pytania 45 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
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Pytanie 46 
Dodatek nr 6 do SWZ 
§4 pkt. 1j Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. 
Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma 
możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania 
pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po 
wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie 
zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym 
czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej 
prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku 
specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C. 
Odp. do pytania 46 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 

Z poważaniem 
          
 
 

                             Prezes Zarządu 

     Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 135 ust. 6 i 137 ust. 2 Ustawy wyjaśnienia i zmiany SWZ zamieszczono na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  http://szpital-drezdenko.pl/2022/06/14/dostawa-sprzetu-medycznego-do-
diagnostyki-obrazowej-nr-sprawy-pczsz-pn-9-2022/ dnia 01.07.2022 r. 


