
                     

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 6 lipca 2022 roku 
  

Do Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
P4 
 
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 3, pkt. 4 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z dynamiką systemu 256 dB?  
Odp. do pytania 1 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 2 
Paki35 3, pkt. 4 
Pragniemy zauważyć iż dynamika systemu jako wymagany parametr jest nie istotna, większość aparatów dostępnych 
na rynku pracuje na poziomie nie przekraczającym 200 dB, tym samym istotnym parametrem jest regulacja dynamiki 
systemu. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aparatu z regulacją dynamiki sytemu w trybie 2D 
co najmniej od 30 do 256 dB? Jednocześnie wnosimy o zmianę punktacji i przyznanie punktów parametrom, które 
mają znaczenie diagnostyczne.  
Odp. do pytania 2  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 3 
Pakiet 3, pkt. 6 
Prosimy o podanie algorytmu użytego przez Zamawiającego, którego użył do obliczenia ilości niezależnych kanałów 
odbiorczych. Wedle naszej wiedzy każdy z producentów inaczej liczy ten parametr, nie jest to wartość fizyczna, 
a jedynie wynik równania.  
Odp. do pytania 3  
Zamawiający nie określa sposobu obliczania ilości niezależnych kanałów odbiorczych. Sposób obliczenia właściwy 
dla danego producenta. 
 
Pytanie 4 
Pakiet 3 pkt. 6 
W związku z powyższym wnosimy o rezygnacje z przyznawania punktów za dany parametr który celowo ogranicza 
konkurencje.  
Odp. do pytania 4  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 5 
Pakiet 3, pkt. 13 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z regulacją wysokości panelu sterowania 180 mm? 
Jednocześnie pragniemy zauważyć iż w aparacie po za regulacją wysokości konsoli regulowana jest również wysokość 
monitora. Tym samym parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego jak również ergonomicznego.  
Odp. do pytania 5  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
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Pytanie 6 
Pakiet 3 pkt. 20 
Czy Zamawiający oczekując aparatu wyprodukowanego w roku 2022, nie powinien wymagać zastosowania dysku 
typu SSD co znacznie przyspiesza pracę aparatu, skraca czas uruchamiania oraz zapisu? Dodatkowo pragniemy 
podkreślić, iż technologia HDD jest technologią przestarzałą i nie powinna znaleźć się w najnowszych aparatach. 
Odp. do pytania 6 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty zakresie pakietu 3 na aparat, którego pamięć wewnętrzna oparta 
jest o dysk twardy SSD. 
 
Pytanie 7 
Pakiet 3 pkt. 27 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, powiększania obrazu zamrożonego, a  także 
obrazu z pamięci CINE - 8 x. Prosimy o wyjaśnienie jaką wartość diagnostyczną posiada obraz powiększony > 25 x. 
Jednocześnie wnosimy o rezygnacji z punktacji za parametr bez wartości diagnostycznej.   
Odp. do pytania 7 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 8 
Pakiet 3 pkt. 28 
Pragniemy zauważyć iż w codziennej pracy  wykorzystuje się porównywanie ruchomych obrazów  2D tego samego 
pacjenta  - minimum 2 do 4 obrazów przy większej ilość obrazów poprzez ograniczenie wielkości monitora te stają 
się nieczytelne i nie diagnostyczne. Tym samym prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego jaką wartość 
diagnostyczną posiada możliwość porównywania ruchomych obrazów  2D tego samego pacjenta  ≥ 15 obrazów. 
Jednocześnie wnosimy o rezygnacji z punktacji za parametr bez wartości diagnostycznej.    
Odp. do pytania 8 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 9 
Pakiet 3, pkt. 30 
Pragniemy zauważyć iż w aparatach wysokiej klasy szybkość odświeżania obrazu w B-mode to minimum 2000 
obrazów/s. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego wymogu ≥ 2000 obrazów/s oraz zmianę punktacji.  
Odp. do pytania 9 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 10 
Pakiet 3, pkt. 42 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z prędkością Dopplera pulsacyjnego (PWD) 
rejestrowane prędkości maksymalne 8,8m/s?  
Odp. do pytania 10 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 11 
Pakiet 2, pkt. 42 
Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego jaką wartość diagnostyczną posiada prędkości Doppler pulsacyjny 
(PWD) przy zerowym kącie - minimum 16 m/s. Pragniemy zauważyć iż badań w Dopplerze Pulsacyjnym nie 
wykonuje się przy zerowym koncie bramki ponieważ nie spełniają żadnych wartości diagnostycznych tym samym 
wynik z takich pomiarów są nieprawidłowe, a parametr jako taki ma jedynie na celu ograniczenie konkurencji.     
Odp. do pytania 11  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 12 
Pakiet 3, pkt. 49 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z prędkością Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny 
(PWD) w trybie TRIPLEX przy zerowym kącie - 7 m/s?  
Odp. do pytania 12 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 13 
Pakiet 3, pkt. 49 
Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego jaką wartość diagnostyczną posiada Zakres prędkości Doppler 
Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX przy zerowym kącie - minimum 16 m/s? Pragniemy zauważyć iż badań 
w Dopplerze Pulsacyjnym nie wykonuje się przy zerowym koncie bramki ponieważ nie spełniają żadnych wartości 
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diagnostycznych tym samym wynik z takich pomiarów są nieprawidłowe, a parametr jako taki ma jedynie na celu 
ograniczenie konkurencji. 
Odp. do pytania 13  
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 14 
Pakiet 3, pkt. 52 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z ilością map kolorów w Dopplerze Kolorowym 
(CD) min. 12 map? Parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego. Pragniemy zauważyć iż w codziennej pracy 
korzysta się z najwyżej 2-4 map kolorów, a parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej. Jednocześnie wnosimy 
o rezygnację z punktacji za dany parametr.  
Odp. do pytania 14 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 15 
Pakiet 3, pkt. 58 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z głowicą Convex wykonanej w technologii Single-
Crystal o liczbie elementów 160?  
Odp. do pytania 15 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 16 
Pakiet 3, pkt. 57 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert 
o kolorowego i spektralnego Dopplera Tkankowego? Pragniemy zauważyć iż Dopplera tkankowego używa się w 
badaniach kardiologicznych tym samym bez modułu (CW) Dopplera Ciągłego oraz głowicy sektorowej wymagany 
parametr jest bezużyteczny i naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty. 
Odp. do pytania 16 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 17 
Pakiet 3, pkt. 58 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wysokiej klasy, z możliwością rozbudowy na dzień składania ofert 
o oprogramowanie kardiologiczne? Pragniemy zauważyć iż oprogramowanie kardiologiczne bez wymogu Dopplera 
Ciągłego (CW) oraz głowicy sektorowej jest bezużyteczne i naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty.  
Odp. do pytania 17 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 18  
Pakiet 1, pkt. 34 
Pakiet nr 1 - Zamawiający w pkt. 34 wymaga: 

 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z zakresem minimalnym 0,5 mAs. Oferowany zakres w pełni umożliwia 
wykonywanie wszystkich procedur medycznych i jest zgodny z wytycznymi dot. wzorcowych procedur opisanych w 
rozporządzeniu Ministra 
Odp. do pytania 18 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 19 
Pakiet 1, pkt. 35 
Pakiet nr 1 - Zamawiający w pkt. 35 punktuje: 

 
Prosimy o poprawienie omyłko pisarskiej. W części z punktacja omyłkowo wpisano wartość mA. Powinno być mAs 
Odp. do pytania 19 
Zamawiający koryguje błędnie podana jednostkę miary w dodatku nr 2 do SWZ pakiet 1pkt. 35 – w kolumnie 
„sposób oceny” winno być „mAs” 
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Pytanie 20 
Pakiet 1, pkt. 22 
Pakiet nr 1 - Zamawiający w pkt. 22 wymaga: 

 
Prosimy o modyfikację zapisu i wyłączenie stołu z wymaganej funkcjonalności. Warunek wymagany jest nie do 
spełnienia. Zamawiający wymaga stołu mobilnego nie zintegrowanego z systemem. Opisany stół jest autonomiczny z 
własnym źródłem zasilania. 
Odp. do pytania 20 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga aby w ramach pkt. 22 aparat posiadał funkcjonalność sterowania stołem 
mobilnym z kołpaka lampy. Wymaga się tylko funkcji ustawienia na kołpaku lampy, że zdjęcie będzie wykonywane 
na stole mobilnym. 
 
Pytanie 21  
Pakiet 1, pkt. 96 
Pakiet nr 1 - Zamawiający w pkt. 96 wymaga: 

 
Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie opisanego wymogu. Na konsoli operatora takich czynności się nie 
wykonuje. Standardowo pomiar dawki wykonywany jest z użyciem miernika dawki pochłoniętej DAP. Następnie jest 
zapisywany w tagach badania pacjenta. Tam jest archiwizowany z badaniem pacjenta. Czy takie rozwiązanie miał 
zamawiający namyśli? 
Odp. do pytania 21 
Zamawiający wyjaśnia, że w dodatku nr 2 do SWZ - pakiet 1 pkt. 96 wymaga, aby na danym zdjęciu zapisana została 
zmierzona dawka promieniowania, która jest następnie archiwizowana. 
 
Pytanie 22 
SWZ, pakiet 1 
W zakresie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych – Czy z uwagi na to, że w folderach, instrukcjach, 
katalogach, ulotkach/broszurach, folderach, czy innych ogólnodostępnych materiałach informacyjnych zawarta jest 
tylko część parametrów i funkcjonalności przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie ogólnej broszury 
informacyjnej oferowanego wyrobu i oświadczenie producenta o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia 
oferowanych parametrów / funkcjonalności spełniających wymogi Zamawiającego? Jednocześnie z zastrzeżeniem, 
że uznawane będą wyłącznie oświadczenia producenta lub innych podmiotów posiadających upoważnienie 
producenta do potwierdzania parametrów. 
Odp. do pytania 22 
Zamawiający nie wymaga przedstawiania przedmiotowych środków dowodowych.  
W każdym dodatku nr 2 do SWZ zawarte są wskazówki dotyczące sposobu wypełniania tego załącznika.  
 
Pytanie 23 
Pakiet 1, SWZ, projektowane postanowienia umowy 
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanej pracowni 
radiologicznej, w termin realizacji zostanie wliczony wyłącznie termin złożenia wniosku – czas oczekiwania na 
decyzję administracyjną nie będzie wliczany w termin realizacji. Prośba podyktowana jest faktem, iż wykonawca nie 
ma wpływu na procesowanie i terminy realizacji przez niezależne instytucje. Uzyskanie zgody SANEPIDu trwa 
nawet powyżej miesiąca. W związku z powyższym zwracamy się o uwzględnienie wyłącznie terminu złożenia 
wniosku przez wykonawcę. 
Odp. do pytania 23 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 24 
Pakiet 1, SWZ, projektowane postanowienia umowy 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności uzyskania zgód / pozwoleń niezależnych od wykonawcy 
instytucji, termin realizacji zostanie wydłużony o czas oczekiwania na wyżej wskazane decyzje tj. okres oczekiwania 
na decyzje nie będzie wliczany w termin realizacji. 
Odp. do pytania 24 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
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Pytanie 25 
Pakiet 1 
Czy na potrzeby realizacji usług wdrożeniowych, aplikacyjnych, przeglądowych i utrzymaniowych aparatu DR 
Zamawiający wyrazi zgodę na zestawienie bezpiecznego szyfrowanego dostępu zdalnego do aparatu DR z systemu 
obsługi serwisowej utrzymywanego przez producenta aparatu DR przy zachowaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa? Specyfikacja rozwiązania technicznego zostałaby przedstawiona przez Wykonawcę do ostatecznej 
weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Rozwiązanie takie zapewnia szybką realizację wszelkich zadań 
wynikających z realizacji umowy oraz zleconych przez Zamawiającego niewymagających bezpośredniego dostępu do 
aparatu (np. modyfikacje użytkowe i aplikacyjne oprogramowania, aktualizacja wersji oprogramowania do bieżącej, 
analiza logów, zebranie informacji diagnostycznych przed wizytą serwisową na miejscu itp). 
Odp. do pytania 25 
Zamawiający informuje, że szczegółowe organizacyjne warunki obsługi serwisowej w okresie wdrożenia, aplikacji, 
przeglądów i utrzymania aparatu w okresie realizacji umowy i gwarancji zostaną ustalone po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie 26 
Pakiet 1, projektowane postanowienia umowy §4 ust. 1 i, ust. 17 
Zamawiający odnosi się do sprzętu zastępczego w poniższym zapisie umowy – prosimy o potwierdzenie, że z uwagi 
na specyfikę systemu (aparat z zawieszeniem sufitowym) i w związku z tym w praktyce niemożność dostarczenia jako 
zastępczego systemu tego typu, prosimy o usunięcie wymogu lub potwierdzenie, że wystarczające będzie 
dostarczenie cyfrowego aparatu przyłóżkowego, jako systemu zastępczego.  

 

 
Odp. do pytania 26 
Zamawiający wyjaśnia, że udostępnienie sprzętu zastępczego, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. „i” dotyczy sprzętu 
wskazanego z załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do oferty) tj.: stołu pacjenta, detektora przenośnego do 
stołu pacjenta, detektora przenośnego do statywu płucnego. 
Jeżeli wada ukryta, o której mowa w §4 ust. 17 będzie dotyczyła aparatu rtg z zawieszeniem sufitowym … 
Zamawiający w trybie art. 137 ust. 1 ustawy wprowadza zmianę w dodatku nr 6 do SWZ dla pakietu 6 – Treśc §4 ust. 
17 po zmianie:: 
„W przypadku ujawnienia w dostarczonym przedmiocie umowy wad ukrytych, których usunięcie jest niemożliwe, 
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni 
ujawnienia wad. Jeżeli wada uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie, Wykonawca udostępnia sprzęt zastępczy do 
czasu dostarczenia przedmiotu wolnego od wad. W zakresie przedmiotu umowy wskazanego w pkt. I. załącznika nr 
1 do umowy wystarczające będzie dostarczenie zastępczego cyfrowego aparatu jezdnego przyłóżkowego.” 
 
Pytanie 27  
Pakiet 1, projektowane postanowienia umowy 
Zamawiający w zakresie kar umownych – w naszej opinii Zamawiający proponuje kary o nadmiernej wysokości – w 
szczególności z uwagi na fakt, iż są one liczone od całkowitej wartości umowy, nie zaś od zakresu, którego dotyczą. 
W naszej ocenie naliczanie kar umownych od wartości całkowitej jest przesłanką do ich zmiarkowania i 
dopuszczenia naliczenia od wartości zakresu, którego dotyczą tj. zgodnie z wartościami zakresów wskazanych w 
formularzu cenowym (jak niżej). Zwracamy bowiem uwagę, że w przypadku np. awarii aparatu nie jest uzasadnione 
naliczanie kary umownej za opóźnienie w naprawie od wartości uwzględniającej również prace adaptacyjnej, które 
pozostają bez związku z rzeczywistym zakresem zawinienia przez wykonawcę. 
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Odp. do pytania 27 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 28 
pakiet 1, projektowane postanowienia umowy 
Prosimy o potwierdzenie, że serwis w okresie gwarancji oraz liczenie czasów reakcji / napraw będzie realizowane w 
dni robocze za które przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Odp. do pytania 28 
Zamawiający wyjaśnia, że liczenie terminów będzie odbywało się wg określeń zawartych w projektowanych 
postanowieniach umowy, tj.: jeżeli użyto określenia „dni robocze” będą to dni robocze od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Pytanie 29 
Czy Zamawiający dopuści podpisanie umowy o przetwarzaniu danych? 
Odp. do pytania 29 
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli dla prawidłowej realizacji umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania 
danych osobowych – po uzgodnieniu warunków zostanie zawarta stosowana umowa. 
 
Pytanie 30 
pakiet 1, pkt. 124 
W zakresie wymogu określonego w pkt 124 w tym dostarczenia pełnego dostępu – „pełny dostęp” jest pojęciem 
bardzo ogólnym  - żaden z producentów – w tym w szczególności wyrobów medycznych klasy IIb nie udostępnia 
osobom nie posiadającym autoryzacji producenta pełnego (w tym pounfnego) zakresu dokumentacji, czy narzędzi. 
Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa danych - może narazić zdrowie pacjentów, prowadzić do 
nieprawidłowego działania urządzenia mającego negatywny wpływ na diagnostykę oraz doprowadzić do uszkodzenia 
urządzenia i wiąże się z ryzykiem klinicznym, w tym błędów / nieprawidłowych diagnoz. 

 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że poprzez „pełny dostęp” należy rozumieć, że Zamawiający 
oprócz standardowych instrukcji obsługi, czy dezynfekcji dostarczanych wraz z systemem  otrzyma także dostęp 
do oprogramowania stacji akwizycyjnej systemów DR z uprawnieniami administratora szpitalnego oraz otrzyma 
informacje i instrukcje na temat kalibracji paneli DR, diagnozy podstawowych problemów, wymiany bezpieczników i 
przeprowadzania czynności konserwacyjnych i przeglądowych. 
Odp. do pytania 30 
Zamawiający wyjaśnia, że w ww. zakresie wprowadzono zmianę – pismo z dnia 30.06.2022 odpowiedź na pytanie 25. 
 
Pytanie 31 
Pakiet 1, pkt. 49 – „Minimalna odległość blatu od podłogi maksymalnie 60 cm. „ 
Czy Zamawiający dopuszcza minimalną odległość blatu od podłogi wynoszącą 60,7 cm? Oferowana wartość nie 
wpływa na jakość pracy oraz zapewnia pełną funkcjonalność stołu. 
Odp. do pytania 31 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 na aparat z minimalna odległość blatu od podłogi 
maksymalnie 61 cm. 
 
Pytanie 32 
Prosimy Zamawiającego o przekazanie następujących informacji: 
1. Czy istniejąca wentylacja jest sprawna i wydajna? 
2. Jaki jest przekrój istniejącego przewodu zasilającego aparat RTG? 
3. Czy Zamawiający oczekuje wymiany stolarki drzwiowej RTG 
4. Czy należy wymienić istniejącą wykładzinę? 
5. Czy Zamawiający oczekuje montażu urządzeń klimatyzacyjnych? 
6. Czy w istniejących pomieszczeniach jest sprawna instalacja P-poż.? Jakiej firmy jest centrala p-poż.? 
7. Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu osłon stałych. 
8. Prosimy o podanie rodzaju stropu nad pomieszczeniem RTG. 
Odp. do pytania 32 

1. Istniejąca wentylacja jest sprawna i wydajna w zakresie obecnego sposobu wykorzystania pomieszczeń. 
2. Przekrój istniejącego przewodu zasilającego wskazano w dodatku nr 10 do SWZ.  
3. Przedmiotem zamówienia nie jest wymiana stolarki drzwiowej rtg. 
4. Wykonawca zobowiązany będzie odtworzyć istniejącą wykładzinę w obszarze prowadzonych prac 

adaptacyjno-instalacyjnych oraz w obszarze powstałych w trakcie realizacji uszkodzeń – pkt. 127 dodatku nr 
2 do SWZ dla pakietu 1. 

5. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu B1.028 zamontowany jest klimatyzator Rotenso Roni o mocy 
3,5kW. Jeżeli dla prawidłowej pracy zainstalowanego aparatu rtg zainstalowane urządzenie klimatyzacyjne 
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nie będzie wystarczające, Wykonawca winien zainstalować urządzenie klimatyzacyjne odpowiadające 
wymaganiom oferowanego aparatu rtg. 

6. W istniejących pomieszczeniach nie ma instalacji ppoż. Ww. zakres ppoż jest przedmiotem prac 
adaptacyjnych opisanych w pkt. 127 dodatku nr 2 do SWZ – pakiet 1. W szpitalu zainstalowana jest centrala 
Jablotron. 

7. Pomieszczenia przeznaczonego pod instalację przedmiotu zamówienia nie posiadają osłon stałych. 
Zamawiający nie posiada także projektu osłon stałych. Zakres prac adaptacyjnych w obszarze ochrony 
radiologicznej jest przedmiotem zamówienia. 

8. Rodzaj stropu wskazany jest w dodatku nr 10 do SWZ. 
 
 

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) – pakiet 1 i pakiet 3. 

 
W trybie art. 137 ust. 6 Ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, tj.: składanie ofert do dnia 
20.07.2022 r. godz.: 10:00, otwarcie ofert dnia 20.07.2022 r. od godz.: 10.10. 

 
Z poważaniem 

          
 
 

                             Prezes Zarządu 

 

 

 Agnieszka Banaszek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 135 ust. 6 i 137 ust. 2 Ustawy wyjaśnienia, zmiany SWZ oraz ogłoszenie o zmianie 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   11.07.2022 r. 


