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Dot.: Dostawa mammografu cyfrowego wraz z instalacją 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA ZAPISÓW ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 

Zamawiający, działając na podstawie rozdz. XII zapytania ofertowego informuje, co następuje: 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W przedmiotowym postępowaniu, w dniu 29 i 30 grudnia 2021r. wpłynęły zapytania dotyczące zapytania 

ofertowego. Zamawiający przekazuje (poprzez udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania), treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

Ponadto, Zamawiający postanowił zrezygnować z systemu kontroli jakości w przedmiocie zamówienia, wobec czego 

dokonał zmiany odpowiednich postanowień zapytania ofertowego i załączników w sposób opisany w części II. 

 

 

Pytanie nr  1 

Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy - § 2 ust. 6 i 14; zapytanie ofertowe 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie miejsca dostawy przedmiotu zamówienia. 
W umowie są dwie lokalizacje 1. Zabrze, ul. Św. Barbary 1 oraz 2.  Bytom, pl. Akademicki 15/6.  
 
Odpowiedź: dostawa przedmiotu zamówienia:  Zabrze, ul. Św. Barbary 1 
 
Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów projektu umowy w zakresie dot. 
miejsca dostawy - w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO”) 
 
 
 
Pytanie nr  2 

Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy - § 2 ust. 14 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej w ustępie 14 paragrafu 2 zastępując zapis  
„Wykonawca zainstaluje dostarczony systemem archiwizacji, dystrybucji  
i prezentacji obrazów” zapisem  „Wykonawca zainstaluje dostarczoną diagnostyczną stację lekarską z 
oprogramowaniem”. 
 
Odpowiedź: Wykonawca zainstaluje dostarczoną diagnostyczną stację lekarską z oprogramowaniem 
 
Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów projektu umowy w zakresie - § 2 
ust. 14 - w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO”) 
 
 
Pytanie nr  3 

Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy - § 2 ust. 15 

 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisu. Obecny zapis wskazywałby m.in.  
na  obowiązek dostawy systemu archiwizacji, dystrybucji i prezentacji obrazów przez Wykonawcę.  
 

Odpowiedź: Wykonawca nie ma obowiązku dostawy systemu archiwizacji, dystrybucji i prezentacji obrazów, ale 

powinien współpracować z dostawcą istniejącego systemu archiwizacji, dystrybucji i prezentacji obrazów w celu 

sprawnej integracji przedmiotu zamówienia z tym systemem. 

 



Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów projektu umowy w zakresie § 2 

ust. 15 - w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO”) 

 

 

Pytanie nr  4 

Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy - § 2 ust. 16 
 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej w ustępie 16 paragrafu 2 zastępując zapis: 
 „Instalację uważa się za zakończoną w chwili, gdy mammograf wraz systemem kontroli jakości i systemem 
archiwizacji, dystrybucji i prezentacji obrazów jest w pełni gotowy do używania, co obydwie strony potwierdzą 
podpisaniem protokołu instalacji i uruchomienia mammografu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 i 3 do umowy.”  
zapisem:  
„Instalację uważa się za zakończoną w chwili, gdy mammograf wraz systemem kontroli jest w pełni gotowy do 
używania, co obydwie strony potwierdzą podpisaniem protokołu instalacji i uruchomienia mammografu, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 2 i 3 do umowy.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów projektu umowy w 

zakresie § 2 ust. 16 - w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO”) 

 
 
Pytanie nr 5 

Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy - §-  § 2 ust. 7 

 

„Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za mammograf, w tym ryzyko utraty, uszkodzenia mammografu 

do czasu potwierdzenia należytego wykonania całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.” 

 

Czy Zamawiający zapewni wyłączny dostęp do pomieszczeń instalacji pracownikom serwisu Wykonawcy? W 

obecnym brzmieniu ciężko jest brać pełną odpowiedzialność za sprzęt umiejscowiony w pomieszczeniach, które 

mogą być np. ogólnodostępne.  

 

Odpowiedź: TAK. Zamawiający zapewni wyłączny dostęp do pomieszczeń pracownikom serwisu Wykonawcy na 

czas instalacji. 

 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy - § 2 ust. 17 

 

„Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej wymaganą do 

bezpiecznego użytkowania, w tym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim i dokumentację techniczną.” 

 

Prosimy o potwierdzenie, że wymagana dokumentacja techniczna, to dokumentacja niezbędna do dopuszczenia 

aparatu do użytkowania przez właściwy oddział SANEPiD-u.  

Czy wymagana dokumentacja może zostać przekazana w wersji wyłącznie elektronicznej? 

 

Odpowiedź: TAK. wymagana dokumentacja techniczna, to dokumentacja niezbędna do dopuszczenia aparatu do 

użytkowania przez właściwy oddział SANEPiD-u. Ponadto, zamawiający rezygnuje z wymogu przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji w wersji papierowej.  

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów projektu umowy w zakresie § 2 

ust. 17 - w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO”). 

 

Pytanie nr 7  
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy - § 6 – Gwarancja i rękojmia  – ust. 13 

 

„Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji nie dopełni obowiązku usunięcia wad w 

drodze naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad 



w drodze naprawy bez upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie prawa i umowy, w tym uprawnienie do naliczania kar umownych. 

Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy wraz z ustawowymi odsetkami od daty ich poniesienia.” 

 

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji, nie dopełni 

obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest 

uprawniony do powierzenia usunięcia wad w drodze naprawy wyłącznie podmiotowi upoważnionemu przez 

producenta dostarczonego urządzenia. Uprzejmie zwracamy uwagę, że w innym przypadku gwarancja producenta 

traci ważność. Prosimy, w celu zabezpieczenia przed utratą gwarancji producenta, o uzupełnienie istniejącego 

zapisu o wymóg autoryzacji jednostki, której Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad w drodze naprawy. 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów projektu umowy w zakresie dot. 

miejsca dostawy - w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO”) 

 

 

 
Pytanie nr 8 
 
Dotyczy: załącznik nr 4 – projekt umowy - § 7 ust. 1 pkt 1 

 

„W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary 

umowne: 1) za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości całości 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu 

terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy;” 

oraz   

Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy - § 7 ust. 3:  

„Jeżeli w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy nastąpi odpowiednio utrata całości albo części 

dofinansowania przyznanego Zamawiającemu na realizację zamówienia objętego umową to Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconego dofinansowania albo odpowiednio jej części, oprócz kar 

umownych zastrzeżonych powyżej.  

oraz 

Załącznik nr 4 do SWZ - projekt umowy - § 8 ust. 1 pkt c):  
„Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:  
(…)  
  

 

„jeżeli w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może utracić odpowiednio całość albo 

część dofinansowania przyznanego Zamawiającemu na realizację zamówienia objętego umową.”  

 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień powstałych z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego, tj. że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień powstałych z przyczyn 

innych niż nienależyte wykonanie postanowień umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

 

Z praktyki wiemy, że zdarzyć się może, że np. Zamawiający nie może odebrać sprzętu dostarczonego przez 

Wykonawcę w terminie przewidzianym w umowie i w dniu uprzednio z Zamawiającym uzgodnionym. W takim 

przypadku i w analogicznych, gdzie nie ma winy Wykonawcy, naszym zdaniem, Wykonawca nie powinien być 

obarczany winą za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, ani ponosić żadnych innych kar z tytułu 

niewykonania umowy w terminie i w sposób określony w umowie.  

 

Odpowiedź: TAK. Zamawiający, potwierdza, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień 

powstałych z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, tj. że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień 

powstałych z przyczyn innych niż nienależyte wykonanie postanowień umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy: załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy -  § 8 ust. 1 a) 



 
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie niezbędne zezwolenia i zgody właściwych organów, to dokumenty wymienione 

w § 1 ust. 6 załącznika nr 4 do SWZ. 

 
Odpowiedź: TAK. 
 
Pytanie nr  10 

Dotyczy: załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego - Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu  

Czy zgodnie z wymogiem I.9 „Możliwość rozbudowy o tomosyntezę”  Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu 

mechanicznie przystosowanego do wykonywania tomosyntezy, dla którego uruchomienie tej funkcji będzie 

wymagało wyłącznie dostawy oprogramowania aparatu bez konieczności  dostaw i przeróbek elementów 

mechanicznych i bez konieczności wymiany oprogramowania stacji lekarskiej? 

Obecny wymóg jest lakoniczny i umożliwia zaoferowanie rozwiązań w których rozbudowa o funkcję tomosyntezy w 

przyszłości wiązać się będzie z koniecznością dostawy elementów mechanicznych aparatu (i ich wymiany), co 

niepomiernie podniesie koszt rozbudowy o taką funkcję w przyszłości,  ale umożliwi złożenie nieznacznie 

atrakcyjniejszej cenowo oferty w postępowaniu aktualnym. Wydaje nam się, że taka sytuacja nie była intencją 

zamawiającego dlatego prosimy o uszczegółowienie wymagań w tym zakresie. 

Odpowiedź: TAK. Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu mechanicznie przystosowanego do wykonywania 

tomosyntezy, dla którego uruchomienie tej funkcji będzie wymagało wyłącznie dostawy oprogramowania aparatu 

bez konieczności  dostaw i przeróbek elementów mechanicznych i bez konieczności wymiany oprogramowania stacji 

lekarskiej.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy złożone w postępowaniu oferty będą przewyższały kwotę 

przeznaczoną przez Zamawiającego na zakup mammografu z możliwością rozbudowy o tomosyntezę, Zamawiający 

po unieważnieniu postępowania ogłosi kolejne postępowanie, w którym zrezygnuje z ww. funkcjonalności. 

 

Pytanie nr  11 

Dotyczy: załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego - Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu  

Czy wykonywanie zdjęć z powiększeniem (punkt II.13) ma się odbywać bez zdejmowania osłony modułu detektora 
np. podczas  instalacji właściwej przystawki do powiększeń? Prosimy o zwrócenie uwagi, że każdorazowe 
zdejmowanie osłony modułu detektora prowadzi do zabrudzeń detektora  i naraża go na uszkodzenia mechaniczne. 
Jest to niekorzystne dla Zamawiającego zarówno w aspekcie jakości obrazów jak i odpowiedzialności za uszkodzenia 
mechaniczne, które przecież  nie są objęte gwarancją. Stąd pomimo tego, że jest to rozwiązanie tańsze od 
rozwiązania klasycznego (stosowanego przez niemal wszystkich producentów np.  SIEMENS, GE, IMS, FUJI, 
HOLOGIC)  wnosimy o rozważenie nie tylko kosztów zakupu, ale przede wszystkim wieloletnich kosztów eksploatacji 
urządzenia i jakości obrazów. 
Prosimy o zauważenie, że w klasycznym rozwiązaniu detektor jest przez cały czas pracy mammografu zabezpieczony 
obudową, co skutecznie chroni go nie tylko przed kurzem i zalaniem ale przede wszystkim stanowi ochronę 
mechaniczną drogiego  detektora. Dla wysokokontrastowych ekspozycji mammograficznych nawet delikatna  rysa 
na obudowie czułego detektora będzie przecież artefaktem uniemożliwiającym jego dalszą pracę. 
 
Odpowiedź: TAK. Wykonywanie zdjęć z powiększeniem (punkt II.13) ma się odbywać bez zdejmowania osłony 
modułu detektora np. podczas  instalacji właściwej przystawki do powiększeń 
 

Pytanie nr  12 

Dotyczy: załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego - Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu  

Czy testy podstawowe monitorów aparatu i stacji lekarskiej również mają być objęte systemem archiwizacji w 

ramach wymaganej rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do wspomagania wykonywania 

tych testów? 

Odpowiedź: TAK. testy podstawowe monitorów aparatu i stacji lekarskiej również mają być objęte do testów 

podstawowych. 



Pytanie nr 13 

Dotyczy: załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego - Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu  

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg Zamawiającego: 

  

„Automatyczne ustawianie się elementów statywu do zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych (z 

zachowaniem wysokości środka stolika) po przyciśnięciu jednego przycisku”  

odnosi się do zmiany położenia układu lampa -detektor do zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych (z 

zachowaniem wysokości środka stolika) po przyciśnięciu jednego (tego samego) przycisku. 

 

Odpowiedź: TAK. „Automatyczne ustawianie się elementów statywu do zaprogramowanych, kolejnych pozycji 

zdjęciowych (z zachowaniem wysokości środka stolika) po przyciśnięciu jednego przycisku” odnosi się do zmiany 

położenia układu lampa -detektor do zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych (z zachowaniem wysokości 

środka stolika) po przyciśnięciu jednego (tego samego) przycisku. 

 

 
Pytanie nr 14 

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe  – rozdział XVII  2) Kryterium nr 2 – Parametry techniczne 

 

„Automatyczna zmiana położenia pola zdjęciowego ograniczanego przez kolimator:  

▪ Tak – 6 punktów  

▪ Nie – 0 punktów” 

 

Czy należy rozumieć, że 6 punktów otrzymają rozwiązania, w których przy zmianie położenia płytki uciskowej 

formatu 18 x 24 wzdłuż dłuższej krawędzi detektora nastąpi automatyczna zmiana położenia pola zdjęciowego 

ograniczanego przez kolimator uniemożliwiająca naświetlanie obszarów nieistotnych klinicznie? Jeśli Zamawiający 

inaczej rozumie ten wymóg prosimy o wskazanie, jaką automatyczną zmianę położenia pola zdjęciowego miał na 

myśli. 

 

Odpowiedź: TAK: 6 punktów otrzymają rozwiązania, w których przy zmianie położenia płytki uciskowej formatu 

18 x 24 wzdłuż dłuższej krawędzi detektora nastąpi automatyczna zmiana położenia pola zdjęciowego 

ograniczanego przez kolimator uniemożliwiająca naświetlanie obszarów nieistotnych klinicznie. 

 

Pytanie nr  15 

Dotyczy: załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego - Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu  

Czy „dodatkowy, dotykowy  monitor dedykowany do obsługi aparatu” wymagany w punkcie VI.3 ma służyć do 

obsługi aparatu przez personel (np. nastawiania parametrów aparatu trybów pracy itp.) zaś monitor LCD określony 

w punkcie VI.1 ma spełniać zadania monitora „obrazowego”, tj. pozwalającego na np. bieżącą kontrolę zawartości 

obrazów i zarządzanie nimi? Jeśli zamawiający oczekuje innych funkcjonalności prosimy o ich jednoznaczne  

określenie. 

Odpowiedź: TAK. „Dodatkowy, dotykowy  monitor dedykowany do obsługi aparatu” wymagany w punkcie VI.3 

ma służyć do obsługi aparatu przez personel (np. nastawiania parametrów aparatu trybów pracy itp.) zaś monitor 

LCD określony w punkcie VI.1 ma spełniać zadania monitora „obrazowego”, tj. pozwalającego na np. bieżącą 

kontrolę zawartości obrazów i zarządzanie nimi. 

Pytanie nr  16 

Dotyczy: załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego - Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu  

Czy określone w punkcie VI.7 wymogi Zamawiającego dotyczące współpracy aparatu z systemami PACS/RIS 

odnoszą się do systemów obsługujących posiadany już przez Zamawiającego mammograf cyfrowy?  

Odpowiedź: TAK. Określone w punkcie VI.7 wymogi Zamawiającego dotyczące współpracy aparatu z systemami 

PACS/RIS odnoszą się do systemów obsługujących posiadany już przez Zamawiającego mammograf cyfrowy. 



Pytanie nr  17 

Dotyczy: załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu  

Jeśli Zamawiający oczekuje podłączenia aparatu RTG do posiadanych już systemów informatycznych  prosimy o 

potwierdzenie, że w miejscu instalacji nowego mammografu  jest dostęp do systemów informatycznych przez 

Zamawiającego posiadanych.  

Odpowiedź: TAK. W miejscu instalacji nowego mammografu  jest dostęp do systemów informatycznych przez 

Zamawiającego posiadanych.  

Pytanie nr 18 

Dotyczy: załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego - Wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu  

Czy Zamawiający wymaga, aby stacja lekarska dostarczana w ramach niniejszego oprogramowania była również 

zintegrowana z systemem informatycznym Zamawiającego w  szczególności z PACS/RIS? Jeśli Tak to również 

prosimy o potwierdzenie, że w miejscu jej instalacji jest dostęp do systemów informatycznych przez Zamawiającego 

posiadanych. Obecne zapisy w tym zakresie są niejasne, bo jedynym wymogiem, który może wskazywać na taką 

konieczność, jest zawarty w  załączniku 1.2 OPZ wymóg: „Integracja po stronie dostarczonych stacji z systemem 

RIS oraz PACS” odnoszący się prawdopodobnie zarówno do konsoli  technika jak i stacji lekarskiej. 

Odpowiedź: TAK. W miejscu instalacji jest dostęp do systemów informatycznych przez Zamawiającego 

posiadanych.  

Pytanie nr  19 

Dotyczy: załącznik nr 1.2 Opis Przedmiotu Zamówienia  

Czy zgodnie z wymogiem „Głowica z izocentryczną możliwością obrotu o ±180° (detektor na górze, lampa na dole) 

do badań 2D”  Zamawiający oczekuje możliwości obrotu głowicy o co najmniej ±180°?  

Ograniczanie możliwości zaoferowania aparatu, w którym możliwość obrotu jest większa od wymaganej wartości,  

jest niezrozumiałe. 

Odpowiedź: TAK.  Zamawiający oczekuje możliwości obrotu głowicy o co najmniej ±180°?  

 

Pytanie nr  20 

Dotyczy: załącznik nr 1.2 Opis Przedmiotu Zamówienia  

Czy Zamawiający oczekuje wykonania jedynie testów  akceptacyjnych zgodnie z wymogiem: „Wykonanie testów 

akceptacyjnych bezpośrednio po instalacji aparatu – zgodnie z polskim ustawodawstwem”, czy też oczekuje od 

Wykonawców uwzględnienia w ofercie wykonania po instalacji aparatu RTG testów zarówno akceptacyjnych jak  i 

specjalistycznych w odniesieniu do aparatu RTG i stacji lekarskiej (zgodnie z polskim ustawodawstwem)? 

Odpowiedź: TAK.  Zamawiający oczekuje od Wykonawców uwzględnienia w ofercie wykonania po instalacji 

aparatu RTG testów zarówno akceptacyjnych jak  i specjalistycznych w odniesieniu do aparatu RTG i stacji lekarskiej 

(zgodnie z polskim ustawodawstwem) 

 

Pytanie nr  21 

Dotyczy: załącznik nr 1.2 Opis Przedmiotu Zamówienia  

Czy należy rozumieć, że wszelkie prace przystosowawcze w pomieszczeniach przeznaczonych do instalacji nowego 

aparatu RTG i stacji  zostaną wykonane przez Zamawiającego na podstawie wytycznych określonych przez dostawcę 

sprzętu? Obecny wymóg „Dostawa i instalacja sprzętu w pomieszczeniach Zamawiającego” budzi wątpliwości w 

zakresie wymagań Zamawiającego co do zakresu prac koniecznych do wykonania przez Wykonawcę. 



Odpowiedź: TAK.  Wszelkie prace przystosowawcze w pomieszczeniach przeznaczonych do instalacji nowego 

aparatu RTG i stacji  mają zostać wykonane przez Zamawiającego na podstawie wytycznych określonych przez 

dostawcę sprzętu 

 

Pytanie nr  22 

 

Zamawiający w zapytaniu ofertowym, opisie przedmiotu postępowania, a także w projekcie umowy wymaga 

„utylizacji obecnego mammografu analogowego”. Prosimy o potwierdzenie niniejszego wymogu. 

Odpowiedź: TAK.   

Pytanie nr  23 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania 

ogólne, „Generator wysokich częstotliwości zintegrowany w statywie mammografu” i Wymagania w zakresie statywu 

mammografu i sterowania ucisku:, „Statyw wolnostojący zintegrowany z generatorem w jednej obudowie z osłoną 

twarzy pacjentki” oraz Załącznika nr 2.1: I Dane ogólne, pkt 5 i II Dane statywu mammografu i sterowania ucisku, 

pkt 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu z wolnostojącym generatorem, pod warunkiem, że 

jego wymiary nie przekraczają 360 mm x 592 mm x 690 mm? Oferowany przez nas system z tak małym 

kompaktowym generatorem bez problemu zapewnia możliwość instalacji  w pomieszczeniach o niewielkiej 

kubaturze.  

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie, aby generator wysokich częstotliwości był zintegrowany w 

statywie mammografu. 

 

Pytanie nr  24 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania 

ogólne, „Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o tomosyntezę” oraz Dotyczy Załącznika nr 2.1, I Dane ogólne, pkt 

9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu bez możliwości rozbudowy o tomosyntezę? 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie, aby dostarczony sprzęt umożliwiał rozszerzenia 

funkcjonalności o tomosyntezę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy złożone w postępowaniu 

oferty będą przewyższały kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na zakup mammografu z możliwością 

rozbudowy o tomosyntezę, Zamawiający po unieważnieniu postępowania ogłosi kolejne postępowanie, w którym 

zrezygnuje z ww. funkcjonalności. 

 

 

Pytanie nr  25 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie statywu mammografu i sterowania ucisku:, „Głowica z izocentryczną możliwością obrotu o ±180° (detektor 

na górze, lampa na dole) do badań 2D” oraz Załącznika nr 2.1, II. Dane statywu mammografu i sterowania ucisku, 

pkt 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu bez izocentrycznego gantry? Oferowany przez nas 

mammograf posiada konstrukcję, która zapewnia jednoczesne automatyczne dopasowanie kąta oraz wysokości 

detektora do kolejnej projekcji – co zapewnia jeszcze większą ergonomię pracy. 



Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie, które zapewnia jednoczesne automatyczne 

dopasowanie kąta oraz wysokości detektora do kolejnej projekcji 

 

Pytanie nr  26 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie statywu mammografu i sterowania ucisku:, „Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od 

podłogi: maksimum 81 cm” oraz Załącznika nr 2.1, II. Dane statywu mammografu i sterowania ucisku, pkt 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym zakres ruchu górnej powierzchni stolika 

liczony od podłogi (lampa u góry) wynosi 68,4 cm do 133,4 cm? Oferowana górna wartość zakresu różni się 

nieznacznie od wymaganego i nie będzie powodował ograniczeń podczas pracy klinicznej. Zwracamy uwagę 

Zamawiającego, iż odległość powierzchni stolika od podłogi dla najniższej pozycji głowicy ma kluczowe znaczenie 

przy obrazowaniu pacjentek na wózkach inwalidzkich. Oferowany przez nas mammograf, może obniżyć stolik do 

68,4 cm (licząc od podłogi do górnej powierzchni stolika), co umożliwia obrazowanie niezależnie od stanu zdrowia 

pacjentki. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Minimalna wysokość górnej powierzchni 68,4 cm spełnia wymagania zapytania. Nie widzimy potrzeby 

zmiany wymagań. 

 

Pytanie nr  27 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie statywu mammografu i sterowania ucisku: „Płytka uciskowa dla formatu 24 x 30” oraz Załącznika nr 2.1, 

II. Dane statywu mammografu  i sterowania ucisku, pkt 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki uciskowej dla formatu 24x29 cm? Oferowany format różni 

się tylko o 1 cm od wymaganego i nie będzie miał wpływu na jakość kliniczną zdjęć. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: TAK, zamawiający dopuszcza płytkę uciskową dla formatu 24x29 cm 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 i załącznika nr 

2.1 – opis przedmiotu postępowania i parametry techniczne oferowanego sprzętu w zakresie formatu płytki 

uciskowej  - w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO”). 

 

 

Pytanie nr  28 

 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie statywu mammografu i sterowania ucisku: „Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki 

uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja)” oraz Załącznika nr 2.1, II. Dane 

statywu mammografu i sterowania ucisku, pkt 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który automatyczne rozpoznaje wielkości zainstalowanej 

płytki uciskowej i automatycznie informuje o pozycji kolimatora względem płytki dociskowej w celu poprawnego 

dopasowania pola promieniowania (bez automatycznego dopasowywania kolimacji). Oferowane rozwiązanie 

zapewnia analogiczną funkcjonalność i zapewnia poprawną pracę kliniczną. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. 



 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie automatycznego rozpoznawania wielkości zainstalowanej 

płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja), opisane przez oferenta 

rozwiązanie alternatywne nie spełnia wymagań zamawiającego. 

 

Pytanie nr  29 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie statywu mammografu i sterowania ucisku: „Podawanie na wyświetlaczu minimalnej grubości piersi po 

uciśnięciu oraz siły ucisku” oraz Załącznika nr 2.1, II. Dane statywu mammografu i sterowania ucisku, pkt 9 

 

Zwracamy uwagę Zamawiającego na oczywistą omyłkę pisarską w pkt 9. Na wyświetlaczy podawana jest grubość 

uciśniętej piersi. Sugerujemy korektę zgodnie z poniższym przykładem: 

9. Podawanie na wyświetlaczu minimalnej grubości piersi po uciśnięciu oraz siły ucisku 

  

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 

opis przedmiotu postępowania - w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO”)  

 

Pytanie nr 30 

 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie statywu mammografu i sterowania ucisku: „Automatyczne wysuwanie z pola promieniowania kratki 

przeciwrozproszeniowej dla zdjęć powiększonych” oraz Załącznika nr 2.1, II. Dane statywu mammografu i 

sterowania ucisku, pkt 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania, w którym do akwizycji zdjęć z powiększeniem kratka 

przeciwrozproszeniowa jest usuwana z toru obrazowania przez technika, po uprzednim wysunięciu jej przez 

zmotoryzowany mechanizm.  Jest to rozwiązanie, które zapewnia analogiczną ergonomię i bezawaryjność w 

codziennej eksploatacji.  

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie automatycznego wysuwania z pola promieniowania kratki 

przeciwrozproszeniowej dla zdjęć powiększonych, opisane przez oferenta rozwiązanie alternatywne nie spełnia 

wymagań zamawiającego. 

 

Pytanie nr 31 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie statywu mammografu i sterowania ucisku: „Automatyczne ustawianie się elementów statywu do 

zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych (z zachowaniem wysokości środka stolika) po przyciśnięciu 

jednego przycisku” oraz Załącznika nr 2.1, II. Dane statywu mammografu i sterowania ucisku, pkt 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania, w którym po naciśnięciu jednego przycisku odbywa 

się ruch nieizocentryczny: wykonywane jest automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) i 

jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości gantry (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do 

LMLO). Dzięki takiemu rozwiązaniu do pacjentki dopasowuje się nie tylko położenie detektora pod odpowiednim 

kątem, ale również jego odpowiednia wysokość. Takie rozwiązanie ułatwia pozycjonowanie piersi w projekcji MLO. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. 

 



Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie, w którym po naciśnięciu jednego przycisku 

odbywa się ruch nieizocentryczny: wykonywane jest automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) 

i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości gantry (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do 

LMLO). 

 

Pytanie nr 32 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie generatora wysokich częstotliwości: „Generowana częstotliwość: minimum 30 kHz” oraz Załącznika nr 2.1, 

III. Dane generatora wysokich częstotliwości, pkt 1 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie mammografu, którego częstotliwość generatora jest 

równa25 kHz? Oferowana wartość jest nieznacznie niższa od wymaganej. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie generowanej częstotliwość minimalnej 30 kHz  

 

Pytanie nr 33 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie lampy Rtg: „Prędkość wirowania anody: minimum 5000 obr./min” oraz Załącznika nr 2.1, IV. Dane lampy 

Rtg, pkt 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w lampę RTG, której prędkość 

wirowania anody wynosi 3000 obr./min. ? Prędkość ta jest dopasowana do zastosowanego generatora oraz do 

innowacyjnego systemu AEC, który zapewnia obrazowanie z niskim poziomem dawki.  

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie minimalnej prędkości wirowania anody 5000 obr./min. 

 

Pytanie nr 34 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

konsoli technika: „Dodatkowy, dotykowy monitor dedykowany do obsługi aparatu” oraz Załącznika nr 2.1, VI. Dane 

konsoli technika, pkt 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, który nie posiada dodatkowego dotykowego 

monitora? Stacja akwizycyjna jest sterowana za pomocą klawiatury, myszki oraz przycisku ekspozycji, co zapewnia 

analogiczną funkcjonalność i nie utrudnia pracy technika. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie dodatkowego, dotykowego monitora dedykowanego do 

obsługi aparatu. 

 

Pytanie nr 35 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

konsoli technika: „Pamięć operacyjna RAM komputera: minimum 8 GB” oraz Załącznika nr 2.1, VI. Dane konsoli 

technika, pkt 4 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania mammografu, w którym konsola 

technika wyposażona jest w pamięć RAM 4GB. Ze względu na konstrukcję oraz architekturę oprogramowania system 

charakteryzuje się jednymi z najkrótszych czasów uzyskiwania obrazu na konsoli. Zastosowana pamięć operacyjna 

nie będzie wpływała na ograniczenia podczas pracy klinicznej.  



Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie pamięci operacyjnej RAM komputera: minimum 8 GB. 

 

Pytanie nr 36 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

konsoli technika: „UPS dobrany mocą do stacji akwizycyjnej pozwalający na zakończenie akwizycji badania i 

zamknięcie systemu bez niebezpieczeństwa utraty danych” oraz Załącznika nr 2.1, VI. Dane konsoli technika, pkt 8 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez UPS dedykowanego do podtrzymania zasilania stacji technika? 

Architektura oprogramowanie konsoli akwizycyjnej w oferowanym przez nas mammografie zapewnia ochronę 

danych pacjenta oraz stabilne działanie po ponownym uruchomieniu w przypadku nagłej utraty zasilania. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie dedykowanego UPS do podtrzymania zasilania stacji technika. 

 

Pytanie nr 37 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

konsoli technika: „Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic 

Print, DICOM Query/Retrive, DICOM Worklist” oraz Załącznika nr 2.1, VI. Dane konsoli technika, pkt 10 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania mammografu, który posiada pełną 

komunikację DICOM 3.0 z wyjątkiem serwisu Query/Retrieve. Aparat zapewnia pełną współpracę z systemami RIS 

(Work List) oraz PACS – zapewniając pełna archiwizację danych. 

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymaganie pełnej komunikacji DICOM 3.0 wraz z serwisem 

Query/Retrieve. 

 

Pytanie nr 38 

 

Dotyczy Zapytania ofertowego, Sposób obliczania wartości punktowanej ocenianego kryterium, 2) Kryterium nr 2 – 

PARAMETRY TECHNICZNE, Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi 

Zamawiający słusznie zauważył, że czas pomiędzy ekspozycjami jest bardzo istotny - szczególnie w badaniach 

skryningowych. Zwracamy uwagę, że na rynku są dostępne mammografy, których czas między ekspozycjami są 

znacznie krótsze niż maksymalnie punktowane 19 s. Proponujemy wprowadzenie modyfikacji punktacji: 

Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi: 

• 10 sekund i mniej – 6 punkty 

• 11 – 14 sekund – 2 punkt 

• 15 – 30 sekund – 0 punktów 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje punktację oceny ofert. 

 

Pytanie nr 39 

 

Dotyczy Zapytania ofertowego, Sposób obliczania wartości punktowanej ocenianego kryterium, 2) Kryterium nr 2 – 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż możliwość uzyskiwania różnych stopni powiększenia geometrycznego ma 

istotne znaczenie podczas wykonywania zdjęć celowanych. Obecnym standardem są powiększenia 1.5 i 1.8 – dzięki 

zastosowaniu dwóch współczynników możliwe jest dobranie odpowiedniego powiększenia i pola obrazowania 



wymaganego w zależności o przypadku klinicznego. Współczynnik 1.5 zapewnia bowiem mniejsze powiększenie 

przy większym polu obrazowania, współczynnik 1.8 – większe powiększenie przy mniejszym polu obrazowania – co 

wynika z geometrii wiązki promieniowania. 

Proponujemy wprowadzenie punktacji: 

• Możliwość wykonywania zdjęć z powiększeniem co najmniej 1,5 

• Dwa współczynniki powiększenia – 6 pkt 

• Jeden współczynnik powiększenia – 0 pkt 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje oryginalną punktację oceny ofert. 

 

Pytanie nr 40 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące mammografu, Wymagania w 

zakresie instalacji i gwarancji: „Integracja po stronie dostarczonych stacji z systemem RIS oraz PACS” 

Prosimy o podanie nazwy dostawców systemów RIS i PACS oraz informację, czy Zamawiający posiada wolne 

licencje. 

 

Odpowiedź: dostawcą systemu PACS jest IT4CAN, dostawcą systemu RIS (mMedica) jest Commarch 

 

Pytanie nr 41 

 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące systemu kontroli jakości:  

"Zestaw do kontroli mammografu w zakresie przewidzianym dla testów podstawowych zgodnie z obowiązującym 

prawem, w tym  

- obrazy testowe TG18 – QC, SMPTE,  

- zestaw fantomów pozwalających na wykonanie testów podstawowych kontroli jakości w obowiązującym zakresie  

Bezterminowa, dodatkowa licencja dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do wspomagania testów 

podstawowych kontroli jakości i oceny narażenia pacjentów na działanie promieniowania (w tym automatyczne 

porównanie z dawkami referencyjnymi)  z integracją dostarczanego mammografu.”  

 

a)  Czy Zamawiający wymaga zainstalowania na stacji diagnostycznej obrazu testowego TG18-QC lub obrazu 

testowego SMPTE z możliwością wyświetlania tego obrazu na monitorach diagnostycznych z poziomu 

użytkownika ? 

 

b)  Czy przez zestaw fantomów pozwalający na wykonanie testów podstawowych kontroli jakości 

Zamawiający rozumie zestaw wyposażenia wystarczający do wykonywania testów podstawowych kontroli 

jakości zgodnie z obowiązującym prawem ? 

 

c)  Czy Zamawiający może poinformować do jakiego oprogramowania do wspomagania testów 

podstawowych kontroli jakości i oceny narażenia pacjentów na działanie promieniowania posiadanego 

przez Zamawiającego (nazwa, wersja, producent) ma zostać wykupiona bezterminowa licencja? 

 

d)  Czy w przypadku, jeżeli producent oprogramowania do wspomagania testów podstawowych kontroli 

jakości i oceny narażenia pacjentów na działanie promieniowania nie udziela licencji bezterminowych, 

można zaoferować licencję na czas trwania gwarancji na mammograf (5 lat) z możliwością jej 

przedłużania? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z systemu kontroli jakości, wobec czego zapisy odnośnie 

systemu zostają usunięte z dokumentacji postępowania 

 



Pytanie nr 42 

 

Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 4 

 

1. Par. 2 ust. 9: 
Zwracamy uwagę, iż proces dostawy i instalacji jest rozłożony w czasie i odbywa się  w pomieszczeniach 

należących do Zamawiającego. W związku z tym, niezasadne jest wyłączenie odpowiedzialności za sprzęt 

znajdujący się w pomieszczeniach Zamawiającego, przez niego zarządzanych i kontrolowanych. Prosimy 

w związku z tym o usunięcie par. 2 ust. 9 lub alternatywnie o wskazanie, że do pomieszczeń w których 

sprzęt będzie przechowywany oraz instalowany, nie będą miały dostępu inne osoby niż personel 

Wykonawcy oraz że będzie spełniało warunki niezbędne do prawidłowego przechowywania i instalacji 

sprzętu.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający zapewni wyłączny dostęp do pomieszczeń pracownikom serwisu Wykonawcy 

na czas instalacji. 

 

 

2. Par. 2 ust. 19: 
Przedmiotem oferty są wyroby medyczne, za poprawne działanie których Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za produkt zarówno wobec użytkownika, jak  i pacjentów. W 

wyniku nieprawidłowej obsługi urządzenia może dojść do poważnych obrażeń, dlatego na urządzeniach 

obowiązują pewne ograniczenia w dostępie do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych. 

Niewłaściwa obsługa, taka jak naprawa lub ingerencja  w konfigurację urządzenia, również może mieć 

negatywny wpływ na jakość diagnostyczną.  Z tego powodu producent wprowadził odpowiednie instrukcje 

serwisowe i kody serwisowe, które są udostępniane przez producenta w odrębnej procedurze i umożliwiają 

korzystanie  z oprogramowania serwisowego.  

Prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego możliwe jest w drodze udostępnienia kodów 

serwisowych, które producent udostępnia użytkownikom i niezależnym dostawcą usług serwisowych (tj. 

innym niż autoryzowany dostawca usług) w formie licencji na niedyskryminacyjnych zasadach i które 

umożliwiają pełną obsługę techniczną urządzenia i przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności. Są 

dostępne za opłatą licencyjną. Jeżeli Zamawiający chce uwzględnienia takich licencji na kody serwisowych 

w niniejszym postępowaniu, może to znacząco wpłynąć na cenę sprzętu, niepotrzebnie zwiększając ją dla 

Zamawiającego.  

 

Zwracamy również uwagę, że z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie licencji na klucze z góry nie 

gwarantuje, że koszt usługi serwisowej będzie niższy w przyszłości. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w 

takim przypadku Zamawiający niepotrzebnie ponosi koszty z góry. Koszt kodu usługi powinien w 

przyszłości ponosić usługodawcy (jako koszt ich koszty operacyjne), a nawet, jeśli tacy usługodawcy 

zdecydują się przenieść koszty kodów usług na Zamawiającego w ramach ich opłaty za usługę, koszt ten 

będzie nadal rozłożony w czasie, co daje Zamawiającemu lepszą kontrolę kosztów i umożliwia rozłożenie 

ich w czasie.  

 

Zwracamy również uwagę, że sprzęty tego rodzaju posiadają blokady uniemożliwiające dostęp do know-

how producenta, a jednocześnie nie są wymagane do prowadzenia serwisu pogwarancyjnego. 

 

W związku z tym proponujemy modyfikację postanowień wzoru umowy i usunięcie par. 1 ust. 5 oraz par. 

9 ust. 20 lub alternatywnie zobowiązanie Wykonawcy do udostępnienia takich kodów serwisowych, które 

potrzebne są do świadczenia serwisu sprzętu, na żądanie Zamawiającego (po cennie cennikowej z 

uwzględnieniem 10% rabatu).  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. 

 

3. Par. 6 ust. 1: 
Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i 

w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie 

Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla 



Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień  z gwarancji, Wykonawca proponuje doprecyzowanie 

§ 6 ust. 1 i wskazanie, że rękojmia odpowiada okresowi wynikającemu z Kodeksu cywilnego a uprawnienia 

do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, 

że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, 

gwarantujące zapewnienie Zamawiającemu należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii 

sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na 

dogodnych dla Zamawiających warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, 

wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w 

przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W 

związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, 

które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie 

stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie 

następujące zdania do § 6 ust. 1: 

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. 

 

4. Par. 6 ust. 2: 
Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu  i dotyczącą 

„wad tkwiących w produkcie”. Gwarant w związku z tym nie powinien jednocześnie odpowiadać za 

sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. 

Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi, gdyż Wykonawca 

będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko. Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy 

szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę 

wykonawcy) jako sprzecznych z istotą gwarancji. Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który 

odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy 

wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy w następujący sposób:  

„e) Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: (i) 

niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją 

użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; (ii) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; (iii) jakiejkolwiek 

bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian 

konstrukcyjnych; (iv) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, 

powódź, zalanie itp.), (v)normalnego zużycia rzeczy.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. 

 

 

5. Par. 6 ust. 13: 
Zwracamy uwagę, iż postanowienia par. 6 ust. 13 skutkują w praktyce podwójnym karaniem Wykonawcy 

(zlecenie realizacji umowy na koszt i ryzyko wykonawcy oraz kara umowna) za to samo zdarzenie, co 

skutkować może istotną szkodą po stronie Wykonawcy, nieadekwatną do potencjalnego nienależytego 

wykonania Umowy, rażąco naruszając w konsekwencji równowagę Stron umowy. W przypadku zlecenia 

wykonania zastępczego innemu podmiotowi ten podmiot jako profesjonalista będzie ponosił 

odpowiedzialność wobec zamawiającego za realizację zlecenia. Niewłaściwym jest nakładanie na 

wykonawcę obowiązku ponoszenia ryzyka w tym zakresie, skoro Wykonawca nie ma żadnego wpływu na 

wybór tego podmiotu, dlatego prosimy o wykreślenie odniesienia do „ryzyka” w § 6 ust. 13 lub 

przynajmniej wskazanie, że zastępczy wykonawca będzie posiadał autoryzację producenta sprzętu 

medycznego. 

 

W związku z powyższym proponujemy tego zmianę § 6 ust. 13 w następujący sposób: 

„13. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji nie dopełni obowiązku 

usunięcia wad w drodze naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest 

uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy przez podmiot posiadający autoryzację producenta bez 

upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami 

naprawy wraz z ustawowymi odsetkami od daty ich poniesienia.” 



 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. 

 

 

6. Par. 7 (kary umowne):  
a) ust. 1 pkt 1): Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu 

umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać 
zatem za następstwa okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  
Dlatego też w zakresie niniejszej umowy w naszej ocenie odpowiedzialność Wykonawcy powinna być 

oparta się na zasadach ogólnych (tj. zasadzie winy), dlatego prosimy o odpowiednią modyfikację 

postanowień par. 7 ust. 1 pkt 1) poprzez zmianę sformułowania „opóźnienia” na „zwłokę”. 

b) ust. 1 pkt 1): Zwracamy uwagę, że zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka,  w związku z 

czym prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu 0,2% za każdy dzień zwłoki. 

c) Ust. 1 pkt 3 Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od umowy do 10% wynagrodzenia brutto określonego §4 ust. 1 umowy 

d) Ust. 2 Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie  w praktyce może 

powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, 
czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest 
sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość 
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W 
związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej do wysokości 
10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. Patrz także odpowiedź na pytanie nr 

8. 

 

 

7. Par. 8 ust. 1 lit. c) oraz ust. 4: 
Wykonawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zawinione działania i zaniechania w zakresie realizacji 

umowy, w związku z czym okoliczności stanowiące podstawę odstąpienia nie powinny być uzależnione od 

„opóźnienia”, które może być spowodowane również okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, ale od 

„zwłoki” – jako zawinionego przekroczenia terminu przez Wykonawcę. W związku z tym, prosimy o 

odpowiednią modyfikację postanowień par. 8 ust. 1 lit. c) oraz ust. 4 poprzez zmianę sformułowania 

„opóźnienia” na „zwłokę”. Dodatkowo wskazujemy, iż wyłączenie obowiązku uprzedniego wezwania, o 

którym mowa w ust. 4, szczególnie w przypadku stwierdzenia opóźnienia (a więc nawet niezawinionego 

przez Wykonawcę przekroczenia terminu), rażąco narusza równowagę stron umowy. W związku z tym, 

prosimy o wykreślenie z ust. 4 ostatniego zdania, które stanowi istotne i nieuzasadnione okolicznościami 

ryzyko po stronie Wykonawcy.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. Patrz także odpowiedź na pytanie nr 

8. 

 

 

8. Par. 9 ust. 2 pkt 2 Prosimy o zmianę treści punktu 2 poprzez usunięcie fragmentu: „powyższa zmiana 

nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 umowy” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. 

 

9. Dodanie par. 9a o sile wyższej: 
Proponujemy dodanie kolejnego par. 9a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania 

przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły 

wyższej:                                                                                                                                        

                                   

„§ 9a 

Siła wyższa 



1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: 

klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego 

lub epidemii, itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o 

czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie 

wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły 

wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą 

współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie 

możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy. W przypadku zaistnienia siły wyższej, 

wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kc. 

Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż w sytuacji pandemii koronawirusa trwającej już 2 lata, nienależyte 

wykonanie umowy z tego powodu nie może być uznawane za spowodowane działaniem siły wyższej i nie 

jest okolicznością nadzwyczajną, której nie można było przewidzieć. 

 

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku 

konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez 

Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony? 

 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie nr 43 - dotyczy prac adaptacyjnych: 

 

 

11. W związku z tym, że wykonanie Projektu Osłon Stałych leży po stronie Wykonawcy – prosimy o wyjaśnienie 

po czyjej stronie będzie leżało uzyskanie akceptacji Projektu przez WSSE ? 

 

Odpowiedź: uzyskanie akceptacji Projektu przez WSSE będzie leżało po stronie dostawcy 

 

12. Czy Zamawiający potwierdzi, że w pomieszczeniach mammografu istnieje sprawna wentylacja, która 

spełnia wymogi polskich przepisów. 

 

Odpowiedź: tak, istnieje sprawna wentylacja 

 

13. Prosimy o udostępnienie wyników pomiarów wentylacji nie starczych niż 1 rok. Dane te są niezbędne do 

wykonania Projektu Osłon Stałych. 

 

Odpowiedź: wyniki pomiarów zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy 

 

14. Prosimy o udostępnienie Projektu istniejącej wentylacji lub schematu przedstawiającego lokalizację 

istniejących w pomieszczeniu kratek nawiewnych i wywiewnych wraz z podaniem uzyskiwanych z nich 

wydajności. Dane te są niezbędne do wykonania Projektu Osłon Stałych. 

 

Odpowiedź: powyższe informacje są dostępne jedynie na podstawie wyników pomiarów wentylacji oraz 

wizji lokalnej  

 

15. Prosimy o wskazanie drogi transportowej urządzenia z parkingu do pomieszczeń w których ma nastąpić 

instalacja.  

 

Odpowiedź: poradnia znajduje się na parterze (wejście z bezpośrednio z chodnika, bez 

schodów/progów), przed poradnią znajduje się miejsce parkingowe – dokładną drogę transportu można 

przeanalizować w trakcie wizji lokalnej. 



 

16. Czy Zamawiający zapewni rezerwację miejsca parkingowego na czas rozładunku urządzenia dla 

samochodu dostawczego (solówka z windą ) . 

 

Odpowiedź: tak  

 

17. Jeśli pomieszczenie przeznaczone do instalacji urządzenia wymaga adaptacji lub dostosowania do 

wytycznych instalacyjnych urządzenia podawanych przez producenta to kto będzie odpowiedzialny za 

wykonanie prac dostosowawczych? Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie ? 

 

Odpowiedź: wykonanie niezbędnych prac adaptacji lub dostosowania do wytycznych instalacyjnych 

urządzenia podawanych przez producenta będzie leżało po stronie dostawcy. 

 

18. Czy Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o 

odpowiednich parametrach? Wymagana dostępna moc pobierana przez urządzenie, które chcemy 

zaoferować to ok 5kVA (maksymalny chwilowy pobór mocy). 

 

Odpowiedź: Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o 

odpowiednich parametrach.  

 

19. Czy Zamawiający potwierdzi, że w miejscu przewidywanej instalacji mammografu będącego przedmiotem 

postępowania nie ma instalacji ogrzewania podłogowego lub innej instalacji, która uniemożliwi zakotwienie 

urządzenia do podłogi? 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w miejscu przewidywanej instalacji mammografu będącego 

przedmiotem postępowania nie ma instalacji ogrzewania podłogowego lub innej instalacji, która 

uniemożliwi zakotwienie urządzenia do podłogi.  

 

20. Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s (upload/download) ze 

stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej 

diagnostyki urządzenia? 

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s 

(upload/download) ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN 

w celu zdalnej diagnostyki urządzenia. 

 

21. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o 

parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia 

dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki urządzenia? 

 

Odpowiedź: nie dotyczy 

 

22. Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na uruchomienie 

zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modułem 3G dostarczanego przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź: nie dotyczy  

 

23.  W związku z koniecznością instalacji mammografu w placówce w Zabrzu przy ul Barbary 1 a systemów IT 

PACS/RIS/ Stacja lekarska w pomieszczeniach w placówce w Bytomiu pl. Akademicki 15/6 – Czy 

Zamawiający zapewni połączenie sieciowe o odpowiednich parametrach pomiędzy tymi placówkami w celu 

zapewnienia poprawnego transferu danych pomiędzy mammografem i systemami archiwizacji, dystrybucji 

i prezentacji obrazów.  

 

Odpowiedź: Zamawiający zapewni połączenie sieciowe o odpowiednich parametrach pomiędzy 

placówkami w Zabrzu przy ul Barbary 1 oraz w Bytomiu pl. Akademicki 15/6  w celu zapewnienia 

poprawnego transferu danych pomiędzy mammografem i systemami archiwizacji, dystrybucji i prezentacji 

obrazów  

 



24. Prosimy o udostępnienie istniejącego projektu osłon stałych w celu weryfikacji konieczności montażu 

dodatkowych osłon w pracowni. 

 

Odpowiedź: istniejący projekt osłon stałych zostanie udostępniony wykonawcy po podpisaniu umowy 

 

25. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunku pomieszczenia przeznaczonego do instalacji urządzenia 

– najlepiej w formie DWG lub innej zawierającej wymiary pomieszczenia.  

 

Odpowiedź: rysunek pomieszczenia przeznaczonego do instalacji urządzenia zostanie udostępniony 

wykonawcy po podpisaniu umowy  

 

26. Prosimy o informację czy Zmawiający przewiduje, że jakiekolwiek prace remontowe lub adaptacyjne 

pomieszczenia przeznaczonego do instalacji mammografu będą po stronie Wykonawcy? Prosimy o ich 

wyszczególnienie. 

 

Odpowiedź: Zmawiający nie przewiduje prac remontowych, poza wykonaniem ewentualnych 

niezbędnych prac adaptacji lub dostosowania do wytycznych instalacyjnych urządzenia podawanych przez 

producenta (por. odpowiedź na pytanie 36) 

 

27. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi ochronnych RTG w 

pracowni oraz wymiany okna RTG pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań. 

 

Odpowiedź: zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi ochronnych RTG w pracowni oraz wymiany okna 

RTG pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań 

 

28. Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu. 

 

Odpowiedź: informacja zostanie udostępniona wykonawcy po podpisaniu umowy  

 

29. Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni mammografii. 

 

Odpowiedź: pomieszczenie pracowni mammografii znajduje się na pierwszej kondygnacji (parter) o 

betonowej podłodze.  

 

30. Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni mammografii. 

 

Odpowiedź: strop nad pomieszczeniami pracowni mammografii jest żelbetowy. 

 

31. Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniem pracowni mammografii 

(pomieszczeniem badań) oraz je otaczające. Jak długo w tych pomieszczeniach przebywają ludzie. 

 

Odpowiedź: nad pracownią mammografia znajduje się parking ogólnodostępny przynależący do centrum 

handlowego, pod pracownią mammografia nie znajdują się żadne pomieszczenia.  

 

32. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji 

projektowej,  

 

Odpowiedź: zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej 

 

33.  Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby 

instalacji, atesty certyfikaty) jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej? 

 

Odpowiedź: zamawiający wymaga dokumentacji niezbędnej do dopuszczenia aparatu do użytkowania 

przez właściwy oddział SANEPiD-u 

 

34. Prosimy Zamawiającego o informację dot. typu, przekroju istniejącego kabla zasilającego mammograf. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o 

odpowiednich parametrach  (por. odpowiedź na pytanie 37) 



 

35. Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni mammografii zlokalizowana jest 

rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat. 

 

Odpowiedź: rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat, znajduje się w odległości około 

10 metrów 

 

36. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni mammografu znajduje się działające gniazdo sieci 

komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy mammograf. Prosimy o określenie jego 

lokalizacji. 

 

Odpowiedź: gniazdo do sieci komputerowej zostanie zainstalowane przez Zamawiającego 

 

37. Jeśli w pracowni nie istnieje obecnie gniazdo sieci komputerowej, prosimy o informację czy Zamawiający 

doprowadzi sieć komputerową do miejsca instalacji nowego mammografu zgodnie z wytycznymi 

instalacyjnymi producenta urządzenia.  

 

Odpowiedź: nie dotyczy  

 

38. Czy Zamawiający potwierdzi, ze w miejscu instalacji systemów archiwizacji, dystrybucji i prezentacji 

obrazów istnieje działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy 

systemy? Prosimy o określenie jego lokalizacji. 

 

Odpowiedź: miejscu instalacji systemów archiwizacji, dystrybucji i prezentacji obrazów istnieje działające 

gniazdo sieci komputerowej jego położenie można zobaczyć podczas wizji lokalnej 

 

39. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie 

odpowiedniej sieci komputerowej do miejsca instalacji systemów archiwizacji, dystrybucji i prezentacji 

obrazów będzie leżało po stronie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: nie dotyczy  

 

40. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega 

modernizacji, wymianie i jest sprawna. W innym przypadku prosimy o podanie szczegółowego zakresu 

prac, które będą leżały po stronie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest 

sprawna.  

 

41. Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową 

instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie?  

 

Odpowiedź: nie dotyczy  

 

42. Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy 

o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni?  Prosimy o 

wskazanie miejsca jej montażu. 

 

Odpowiedź: nie dotyczy  

 

43. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni 

mammografii, spełniające wytyczne producenta aparatu. 

 

Odpowiedź: Jeśli obecne chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii nie będzie spełniało  

wytycznych producenta aparatu, zamawiający nie zapewni odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń 

pracowni mammografii 

 



44. Jeśli Zmawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń prosimy o informację 

czy Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów typu split w celu zapewnienia 

prawidłowej pracy mammografu? 

 

Odpowiedź: Jeśli obecne chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii nie będzie spełniało  

wytycznych producenta aparatu, Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów 

 

45. W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie 

możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku. 

 

Odpowiedź: ewentualna możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku 

zależy od zgody administratora budynku  

 

46. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego mammografu nie ma dostawy 

mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni. 

 

Odpowiedź: zakresie dostawy nowego mammografu nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia 

ruchomego pracowni  

 

47. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji w korytach naściennych 

bądź napodłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji w korytach naściennych bądź 

napodłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych.  

 

48. Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o wskazanie jak mają być prowadzone kable 

łączące elementy urządzenia i kto będzie odpowiedzialny za wykonanie odpowiednich dróg kablowych? 

 

Odpowiedź: nie dotyczy  

 

49. W związku z tym, że w pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji mammografu będącego przedmiotem 

postępowania istnieją inne urządzenia RTG to czy jeśli okaże się, że ich liczba jest większa niż dopuszczalna 

przez odpowiednie przepisy sanitarne i Prawo Atomowe Zamawiający przewiduje likwidację innych 

urządzeń poza przeznaczonym do utylizacji  mammografem analogowym? 

 

Odpowiedź: jeśli okaże się, że liczba urządzenia RTG w pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji 

mammografu jest większa niż dopuszczalna przez odpowiednie przepisy sanitarne i Prawo Atomowe 

Zamawiający przewiduje likwidację innych urządzeń poza przeznaczonym do utylizacji  mammografem 

analogowym.  

 

50. Jeśli demontaż innych urządzeń okaże się konieczny to czy Zamawiający zdemontuje je we własnym 

zakresie? 

 

Odpowiedź: Jeśli demontaż innych urządzeń okaże się konieczny to Zamawiający zdemontuje je we 

własnym zakresie  

 

51. Jeśli demontaż innych urządzeń będzie leżał po stronie Wykonawcy to prosimy o określenie, które 

urządzenia będzie należało zdemontować i jaki będzie ich dalszy los?  

 

Odpowiedź: Decyzja o ewentualnym demontażu urządzeń nastąpi po ustaleniu dokładnego terminu 

dostawy nowego mammografu  

 

52. Jeśli limit urządzeń RTG w Pracowni zostanie przekroczony to WSSE może nie zatwierdzić Projektu Osłon 

Stałych. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za ten fakt nie będzie obciążała Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: Jeśli limit urządzeń RTG w Pracowni zostanie przekroczony, a WSSE nie zatwierdzi Projektu 

Osłon Stałych, wtedy odpowiedzialność za ten fakt nie będzie obciążała Wykonawcy  

 

Pytanie nr 44 



Dotyczy Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz Kryterium nr 2 – Parametry Techniczne Zapytania 

ofertowego 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie podpunktu „Detektor kalibrowany wyłącznie podczas 

przeglądów technicznych nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy” ? 

Detektor kalibrowany jedynie przez serwis nie jest dobrym rozwiązaniem dla Użytkownika. W takim 

przypadku każde rozregulowanie detektora, pogorszenie obrazowania będzie wymagało wezwania serwisu 

producenta, co znacznie podniesie koszty eksploatacji. Standardem na rynku są aparaty, w których 

kalibrację pomiędzy przeglądami producenta może przeprowadzać Użytkownik. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia oceny ofert i pozostaje przy oryginalnie zaproponowanej punktacji. 

 

Pytanie nr 45 

Dotyczy Kryterium nr 2 – Parametry Techniczne Zapytania ofertowego  

 

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić punktacje zgodnie z poniższą propozycją? 

 Rozmiar piksela  TAK, podać  
≤ 85 µm– 2 pkt 

> 85 µm – 0 pkt 

 

Obecny zapis premiuje rozwiązanie jednego producenta posiadającego detektor o wielkości piksela 84 µm. 

Różnica 1 µm jest nie zauważalna dla ludzkiego oka i nie niesie za sobą istotnych wartości diagnostycznych. 

W celu równego traktowania wykonawców zgodnie z ustawą o PZP, wnosimy  

o modyfikację zapisu jak powyżej.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia oceny ofert i pozostaje przy oryginalnie zaproponowanej punktacji.  

 

 

Pytanie nr 46 

Dotyczy Kryterium nr 2 – Parametry Techniczne Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 2.1 do Zapytania 

ofertowego, pkt V. 7. 

 

Zamawiający planuję punktować dodatkowo urządzenia, w których czas pomiędzy ekspozycjami jest 

mniejszy niż 25 s. Nasz mammograf uMammo 590i potrzebuję 26s między ekspozycjami. Tak mała różnica 

w szybkości jest praktycznie bez znaczenia i pozostaje bez wpływu na tok badania. Wobec powyższego 

prosimy o zmianę kryteriów punktacji zgodnie z poniższą propozycją. 

 

 Czas pomiędzy 

ekspozycjami 

diagnostycznymi 

Max. 30 sekund Poniżej 20 sekund– 2 punkty  

▪ 20–26sekund– 1 punkt 

▪ 27–30sekund– 0 punktów 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia oceny ofert i pozostaje przy oryginalnie zaproponowanej punktacji.  

 

Pytanie nr 47 

Dotyczy Kryterium nr 2- Parametry Techniczne Zapytania ofertowego 

 

W punkcie „Sposób podawania informacji o minimalnej grubości piersi po uciśnięciu oraz siły ucisku” 

Zmawiający zamierza przyznać dodatkowe punkty za dwa wyświetlacze (lub więcej) umieszczone 

symetrycznie po obu stronach urządzenia.  

Prosimy o wykreślenie parametru punktowanego opisanego w wyżej wymienionym pytaniu, gdyż jeden 

wyświetlacz umieszczony centralnie jest równie ergonomicznym rozwiązaniem stosowanym przez 

większość producentów i stanowi rozwiązanie równoważne. Ewentualnie prosimy o przyznanie 

dodatkowych punktów za wyświetlacz umieszczony centralnie zgodnie z poniższą propozycją:  
Sposób podawania informacji o 

minimalnej grubości piersi po uciśnięciu 

oraz siły ucisku 

 Więcej niż dwa wyświetlacze – 2 

punkty 

Dwa wyświetlacze umieszczone 

symetrycznie po obu stronach 

urządzenia lub jeden wyświetlacz 

umieszczony centralnie – 1 punkt  

 



Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia  oceny ofert i pozostaje przy oryginalnie zaproponowanej punktacji.  

 

Pytanie nr 48 

Dotyczy Załącznika nr 2.1 do Zapytania ofertowego, pkt VI. 6. 

 

Zamawiający wymaga, aby nagrywarka stacji posiadała możliwość zapisu obrazu na CD/DVD również  

w trybie „for processing”. Preferowane rozwiązanie nie jest powszechnie stosowane i zawęża konkurencję 

do wyłącznie jednego oferenta. Wszystkie dostępne na rynku aparaty generują obraz w uniwersalnym 

formacie DICOM, co jest rozwiązaniem pozwalającym na to, by każda stacja opisowa niezależnie od 

producenta tej stacji mogła otworzyć badanie w tym formacie. Mając na uwadze powyższe prosimy  

o wykreślenie wymogu zapisu obrazów w trybie „for processing”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, iż w wyniku 

zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów załącznika 2.1 w zakresie pkt VI. 6  i załącznika nr 1 – opis 

przedmiotu zamówienia - w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO”) 

 

 

Pytanie nr 49 

Dotyczy Załącznika nr 2.1 do Zapytania ofertowego, pkt I. 9. 

 

Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość rozbudowy o tomosyntezę. Według Naszej 

najlepszej wiedzy rozwiązanie to nie jest wykorzystywane przez użytkowników, gdyż znacząco wydłuża 

czas badania, a dodatkowo nie jest badaniem refundowanym. Czy w takim wypadku Zamawiający zgodzi 

się usunąć ten zapis?  

 

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje przedstawioną argumentację, jednak nie zgadza się na zmianę 

specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu. W przypadku, gdy żadna z przedstawionych ofert nie 

zmieści się w zakładanym przez zamawiającego budżecie, zamawiający ogłosi kolejne postępowanie, w 

którym zrezygnuje  z możliwości rozbudowy o tomosyntezę. 

 

Pytanie nr 50 

Dotyczy Załącznika nr 2.1 do Zapytania ofertowego, pkt. VI. 3. 

 

Zmawiający wymaga, aby urządzenie posiadało „Dodatkowy, dotykowy  monitor dedykowany do obsługi 

aparatu”. Chcielibyśmy poinformować, że mammograf  uMammo 590i posiada zdalny pad, który dodatkowo 

umożliwia sterowanie urządzeniem, który według Naszej najlepszej wiedzy w zupełności zaspakaja 

wszystkie potrzeby użytkownika. Mając na uwadze powyższe prosimy o wykreślenie wymogu posiadania 

dodatkowego, dotykowego monitora.   

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w wyniku zadanego pytania, dokonuje zmiany zapisów załącznika 

2.1 w zakresie pkt VI.3 oraz załącznika 1 w sposób opisany w ust. II („ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO”) 

Zamawiający zmienia specyfikację techniczną i wymaga aby urządzenie posiadało „Dodatkowy, pad lub 

dedykowany dotykowy monitor do obsługi aparatu” 

 

 

 

 

 

II. ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, PROJEKTU UMOWY I ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Zamawiający rezygnuje z systemu kontroli jakości, wobec czego dokonuje zmiany treści zapytania 

ofertowego i załączników w następujący sposób: 

 

1) zmianie ulega zapis Rozdziału IV ust. 1 zapytania ofertowego : 

BYŁO: 

 

Przedmiotem postępowania jest zakup mammografu cyfrowego wraz z systemem kontroli jakości i diagnostycznej 

stacji lekarskiej z oprogramowaniem. Zakup całości przedmiotu postępowania obejmuje dostawę, wykonanie 



projektu osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne, szkolenie personelu oraz utylizację obecnego mammografu 

analogowego. Wszystkie dostarczone elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe (w przypadku 

mammografu rok produkcji 2022) i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. 

 

JEST: 

Przedmiotem postępowania jest zakup mammografu cyfrowego z diagnostyczną stacją lekarską wraz z 

oprogramowaniem. Zakup całości przedmiotu postępowania obejmuje dostawę, wykonanie projektu osłon stałych, 

instalację, testy akceptacyjne, szkolenie personelu oraz utylizację obecnego mammografu analogowego. Wszystkie 

dostarczone elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe (w przypadku mammografu rok produkcji 

2022) i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych. 

 

2) zmianie ulega zapis załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w części Opis przedmiotu postępowania: 

BYŁO: 

Przedmiotem podstępowania jest zakup mammografu cyfrowego wraz z systemem kontroli jakości i diagnostycznej 

stacji lekarskiej z oprogramowaniem. Zakup całości przedmiotu postępowania obejmuje dostawę, wykonanie 

projektu osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne, szkolenie personelu oraz utylizację obecnego mammografu 

analogowego. Wszystkie dostarczone elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 

2022). i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 

zdrowotnych. Miejsce instalacji Zabrze, św. Barbary 1. 

 

JEST: 

Przedmiotem postępowania jest zakup mammografu cyfrowego z diagnostyczną stacją lekarską wraz z 

oprogramowaniem. Zakup całości przedmiotu postępowania obejmuje dostawę, wykonanie projektu osłon stałych, 

instalację, testy akceptacyjne, szkolenie personelu oraz utylizację obecnego mammografu analogowego. Wszystkie 

dostarczone elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2022). i zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. 

Miejsce instalacji Zabrze, św. Barbary 1. 

 

3) wykreśleniu ulega zapis załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w części Dodatkowe wymagania dotyczące 

systemu kontroli jakości 

 

BYŁO: 

Dodatkowe wymagania dotyczące systemu kontroli jakości ▪ Zestaw do kontroli mammografu w zakresie 

przewidzianym dla testów podstawowych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym - obrazy testowe TG18 – QC, 

SMPTE, - zestaw fantomów pozwalających na wykonanie testów podstawowych kontroli jakości w obowiązującym 

zakresie ▪ Bezterminowa, dodatkowa licencja dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do 

wspomagania testów podstawowych kontroli jakości i oceny narażenia pacjentów na działanie promieniowania (w 

tym automatyczne porównanie z dawkami referencyjnymi) z integracją dostarczanego mammografu. 

 

JEST: 

Wykreślono 

 

4) wykreśleniu ulega zapis załącznika nr 2.1 – wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu w części 

Szczegółowa wymagania dotyczące systemu kontroli jakości 

 

BYŁO: 

Szczegółowa wymagania dotyczące systemu kontroli jakości 

 

Lp Parametr/Warunek 

Wymagana 

wartość 

parametru 

spełnia/nie 

spełnia 



 

 

 

 

 

JEST: 

Wykreślono 

 

5) zmianie ulega zapis załącznika nr 4 projekt umowy w § 1 ust. 1: 

BYŁO: 

Przedmiotem umowy jest zakup mammografu cyfrowego wraz z systemem kontroli jakości i diagnostycznej stacji 

lekarskiej z oprogramowaniem. Zakup całości przedmiotu postępowania obejmuje dostawę, wykonanie projektu 

osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne oraz utylizację obecnego mammografu analogowego. 

 

JEST: 

Przedmiotem umowy jest zakup mammografu cyfrowego z diagnostyczną stacją lekarską wraz z oprogramowaniem. 

Zakup całości przedmiotu postępowania obejmuje dostawę, wykonanie projektu osłon stałych, instalację, testy 

akceptacyjne oraz utylizację obecnego mammografu analogowego. 

 

6) zmianie ulega zapis załącznika nr 4 projekt umowy w § 2 ust. 16: 

BYŁO: 

Instalację uważa się za zakończoną w chwili, gdy mammograf wraz systemem kontroli jakości i systemem 

archiwizacji, dystrybucji i prezentacji obrazów jest w pełni gotowy do używania, co obydwie strony potwierdzą 

podpisaniem protokołu instalacji i uruchomienia mammografu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 i 3 do umowy. 

 

JEST:  

Instalację uważa się za zakończoną w chwili, gdy przedmiot zamówienia jest w pełni gotowy do używania, co 

obydwie strony potwierdzą podpisaniem protokołu instalacji i uruchomienia mammografu, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 i 3 do umowy. 

 

7) zmianie ulega zapis załącznika nr 4 projekt umowy w § 4 ust. 1: 

BYŁO: 

1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

 

wartość netto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 

cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

 

w tym: 

 

za 1 sztukę mammografu cyfrowego wraz z systemem kontroli jakości i diagnostycznej stacji 

lekarskiej z oprogramowaniem (opisanego w Zał. nr 1 do zapytania ofertowego): 

wartość netto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

1. 

Zestaw do kontroli mammografu w zakresie przewidzianym dla testów podstawowych zgodnie z 

obowiązującym prawem, w tym  

- obrazy testowe TG18 – QC, SMPTE, 

- zestaw fantomów pozwalających na wykonanie testów podstawowych kontroli jakości w 

obowiązującym zakresie 

TAK spełnia/nie 

spełnia 

2. 

Bezterminowa, dodatkowa  licencja  dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do 

wspomagania testów podstawowych kontroli jakości i oceny narażenia pacjentów na działanie 

promieniowania (w tym automatyczne porównanie z dawkami referencyjnymi) z integracją 

dostarczanego mammografu 

TAK spełnia/nie 

spełnia 



podatek VAT …….. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 

cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

 

za dostawę, wykonanie projektu osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne oraz utylizację 

obecnego mammografu analogowego 

 

wartość netto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 

cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

 

JEST: 

1. Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
 
wartość netto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 
cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

 
w tym: 
 
za 1 sztukę mammografu cyfrowego z diagnostyczną stacją lekarską wraz z oprogramowaniem 
(opisanego w Zał. nr 1 do zapytania ofertowego): 
wartość netto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
podatek VAT …….. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 
cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
 
za dostawę, wykonanie projektu osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne oraz utylizację 
obecnego mammografu analogowego 

 
wartość netto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 
cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
 

8) zmianie ulega zapis załącznika nr 2 formularz ofertowy w części dotyczącej ceny: 

 

BYŁO: 

za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:  

 

wartość netto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 

cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

 

 

 

w tym: 

 

za 1 sztukę mammografu cyfrowego wraz z systemem kontroli jakości i diagnostycznej stacji 

lekarskiej z oprogramowaniem (opisanego w Zał. nr 1 do zapytania ofertowego): 

wartość netto: …………………………………………………………….. zł  



(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

podatek VAT …….. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 

cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

 

za dostawę, wykonanie projektu osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne, szkolenie personelu 

oraz utylizację obecnego mammografu analogowego 

 

wartość netto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 

cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 

 

JEST: 

za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:  
 

wartość netto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 
cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  

(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
 

 

 
w tym: 
 
za 1 sztukę mammografu cyfrowego z diagnostyczną stacją lekarską wraz z oprogramowaniem 
(opisanego w Zał. nr 1 do zapytania ofertowego): 
wartość netto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
podatek VAT …….. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 
cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
 
za dostawę, wykonanie projektu osłon stałych, instalację, testy akceptacyjne, szkolenie personelu 
oraz utylizację obecnego mammografu analogowego 
 
wartość netto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
podatek VAT ………. %, tj. …………… zł (słownie: ………………..) 
cena ogółem brutto: …………………………………………………………….. zł  
(słownie ……………………………………………………..………………………………………..) 
 

 

 

Ponadto, Zamawiający wobec udzielonych powyżej wyjaśnień, dokonuje zmiany treści załączników 

do zapytania ofertowego  w następujący sposób: 

 

1) zmianie ulega zapis w § 2 ust. 14 załącznika nr 4 projekt umowy: 

BYŁO: 

Wykonawca zainstaluje dostarczony systemem archiwizacji, dystrybucji i prezentacji obrazów w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, tj. Bytom, pl. Akademicki 15/6.  

 

JEST: 

Wykonawca zainstaluje dostarczoną diagnostyczną stację lekarską z oprogramowaniem w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, tj. Zabrze, ul. św. Barbary 1. 

 

2) zmianie ulega zapis w § 2 ust. 15 załącznika nr 4 projekt umowy : 



BYŁO: 

Wykonawca zapewni integrację urządzenia z dostarczonym systemem archiwizacji, dystrybucji i prezentacji obrazów 

i innym dostarczonym oprogramowaniem/systemem informatycznym i wykona testy potwierdzające poprawność 

integracji potwierdzone protokołem odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

JEST: 

Wykonawca będzie współpracować z dostawcą istniejącego systemu archiwizacji, dystrybucji i prezentacji obrazów 

w celu zapewnienia sprawnej integracji przedmiotu zamówienia z tymże systemem. 

 

3) zmianie ulega zapis w § 2 ust. 17 załącznika nr 4 projekt umowy: 

BYŁO: 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej wymaganą do 

bezpiecznego użytkowania, w tym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim i dokumentację techniczną.  

JEST: 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji elektronicznej wymaganą do bezpiecznego 

użytkowania, w tym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim i dokumentację techniczną. 

 

4) zmianie ulega zapis w § 6 ust. 13 załącznika nr 4 projekt umowy  : 

BYŁO: 

Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji nie dopełni obowiązku usunięcia wad w 

drodze naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad 

w drodze naprawy bez upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie prawa i umowy, w tym uprawnienie do naliczania kar umownych. 

Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy wraz z ustawowymi odsetkami od daty ich poniesienia. 

JEST: 

Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji nie dopełni obowiązku usunięcia wad w 

drodze naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia 

usunięcia wad w drodze naprawy podmiotowi upoważnionemu przez producenta dostarczonego urządzenia bez 

upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu 

na podstawie prawa i umowy, w tym uprawnienie do naliczania kar umownych. Zamawiający obciąży wykonawcę 

kosztami naprawy wraz z ustawowymi odsetkami od daty ich poniesienia. 

5) zmianie ulega zapis w § 1 ust. 6 załącznika nr 4 projekt umowy: 

BYŁO: 

Wykonawca oświadcza, że dostarczany mammograf posiada wszystkie wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności 

CE oraz że wszystkie dostarczone elementy przedmiotu zamówienia są fabrycznie nowe (rok produkcji 2021) i 

zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

JEST: 

Wykonawca oświadcza, że dostarczany mammograf posiada wszystkie wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności 

CE oraz że wszystkie dostarczone elementy przedmiotu zamówienia są fabrycznie nowe (rok produkcji mammografu 

2022) i zgodne z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 



 

6) zmianie ulega zapis w załączniku nr 1 – opis przedmiotu postępowania w części:  Wymagania w zakresie statywu 

mammografu i sterowania ucisku, kropka 7: 

BYŁO: 

Płytka uciskowa dla formatu 24 x 30 

JEST: 

Płytka uciskowa dla formatu min. 24 x 29 

7) zmianie ulega zapis w załączniku nr 2.1 – wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu w części:  Dane 

statywu mammografu i sterowania ucisku, punkt 7: 

BYŁO: 

Płytka uciskowa dla formatu 24 x 30 

JEST: 

Płytka uciskowa dla formatu min. 24 x 29 

 

8) zmianie ulega zapis w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w części:  Wymagania w zakresie statywu 

mammografu i sterowania ucisku, kropka 9: 

BYŁO: 

Podawanie na wyświetlaczu minimalnej grubości piersi po uciśnięciu oraz siły ucisku  

JEST: 

Podawanie na wyświetlaczu grubości piersi po uciśnięciu oraz siły ucisku 

9) zmianie ulega zapis w załączniku nr 2.1 – wykaz parametrów technicznych oferowanego sprzętu w części:  Dane 

statywu mammografu i sterowania ucisku, punkt 9: 

BYŁO: 

Podawanie na wyświetlaczu minimalnej grubości piersi po uciśnięciu oraz siły ucisku 

JEST: 

Podawanie na wyświetlaczu grubości piersi po uciśnięciu oraz siły ucisku 

10)  zmianie ulega zapis Załącznika nr 2.1 parametry techniczne oferowanego sprzętu -w części VI Dane konsoli 

technika pkt 6: 

BYŁO: 

Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM  również w trybie „for processing” 

JEST: 

Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM  

11) zmianie ulega zapis Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia -w części  Wymagania konsoli technika kropka 

6: 

BYŁO: 

Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM również w trybie „for processing” 



JEST: 

Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM  

12) zmianie ulega zapis Załącznika nr 2.1 do Zapytania ofertowego w części Dane konsoli technika pkt. 3 

BYŁO: 

Dodatkowy, dotykowy  monitor dedykowany do obsługi aparatu 

JEST: 

Dodatkowy pad lub dedykowany dotykowy monitor do obsługi aparatu 

13) zmianie ulega zapis Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia -w części  Wymagania konsoli technika kropka 

3: 

BYŁO: 

Dodatkowy, dotykowy monitor dedykowany do obsługi aparatu 

JEST: 

Dodatkowy pad lub dedykowany dotykowy monitor do obsługi aparatu 

14) zmianie ulega zapis Załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia -w części  II. Dane statywu mammografu i 

sterowania ucisku kropka 15: 

BYŁO: 

Automatyczne ustawianie się elementów statywu do zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych (z 

zachowaniem wysokości środka stolika) po przyciśnięciu jednego przycisku 

JEST: 

Automatyczne ustawianie się elementów statywu do zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych (z 

zachowaniem wysokości środka stolika) po przyciśnięciu jednego przycisku lub rozwiązanie, w którym po naciśnięciu 

jednego przycisku odbywa się ruch nieizocentryczny: wykonywane jest automatyczne przejście do kolejnej projekcji 

(ruch obrotowy) i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości gantry (ruch pionowy) do kolejnej projekcji 

(np. z LCC do LMLO). 

 

15) zmianie ulega zapis Załącznika nr 2.1 parametry techniczne oferowanego sprzętu -w części  II. Dane statywu 

mammografu i sterowania ucisku punkt 15: 

BYŁO: 

Automatyczne ustawianie się elementów statywu do zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych (z 

zachowaniem wysokości środka stolika) po przyciśnięciu jednego przycisku 

JEST: 

Automatyczne ustawianie się elementów statywu do zaprogramowanych, kolejnych pozycji zdjęciowych (z 

zachowaniem wysokości środka stolika) po przyciśnięciu jednego przycisku lub rozwiązanie, w którym po naciśnięciu 

jednego przycisku odbywa się ruch nieizocentryczny: wykonywane jest automatyczne przejście do kolejnej projekcji 

(ruch obrotowy) i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości gantry (ruch pionowy) do kolejnej projekcji 

(np. z LCC do LMLO) 

 



 

III.  

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu (a tym samym 

zmianie ulega zapis rozdz. XIV ust. 3 i rozdz. XV ust. 1 swz): 

BYŁO: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 5 stycznia 2022r. do godz. 16.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 5 stycznia 2022 r. o godzinie 16.30 

JEST: 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 10 stycznia 2022r. do godz. 16.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10 stycznia 2022 r. o godzinie 16.30 

 

Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy rozdz. X swz ust. 1, tj. „Termin związania ofertą” 

w następujący sposób: 

BYŁO: 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia do dnia 3 lutego 2022 r. 

JEST: 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia do dnia 8 lutego 2022 r. 

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

zaktualizowane wersje zał. Nr 1 – OPZ , 2.1 – parametry techniczne oferowanego sprzętu i zał. Nr 4 

– projekt umowy. 

 


