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Warszawa, dnia 14.01.2022 r. 
 

  
Strona internetowa prowadzonego postępowania 
https://www.grochowski.waw.pl 
 

Zapytania dotyczące ogłoszenia konkursowego  bez stosowania przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  
z późn.zm.), zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842,  
z późn. zm.), którego przedmiotem jest zakup ze środków unijnych aparatu RTG  
do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem COVID-19, sygnatura sprawy:  
K/COVID-19/1/2022. 
Zamawiający otrzymał pytania do konkursu :   

 
PYTANIE 1  
Punkt IX.26 załącznika Parametry techniczne  
„Minimum 4 automatyczne miejsca, gdzie wysyłane są badania z aparatu RTG (konsole opisowe, 
serwer dawek, PACS)” . 
Czy Zamawiający oczekuje aby badania z aparatu RTG były przesyłane automatycznie  
na posiadany już przez Zamawiającego i obsługujący inne aparaty serwer dawek?. 
Skoro Zamawiający posiada już od ponad roku serwer dawek z oprogramowaniem to podobnie jak dla 
systemu PACS/RIS zasadna jest integracja aparatu z serwerem na etapie zakupu nowego aparatu.  
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wymaga aby badania z aparatu RTG były przesyłane 
automatycznie na posiadany już przez Zamawiającego i obsługujący inne aparaty serwer dawek. 

 
PYTANIE 2  
Punkt IX.26 załącznika Parametry techniczne  
Czy Zamawiający oczekuje aby nowy aparat RTG był zintegrowany z oprogramowanie 
obsługującym serwer dawek posiadany już przez Zamawiającego?  
Skoro Zamawiający posiada już od ponad roku serwer dawek z oprogramowaniem umożliwiającym 
nadzór nad dawkami i wspierającym realizację testów podstawowych aparatów RTG to podobnie jak 
dla systemu PACS/RIS zasadna jest integracja aparatu z tym oprogramowaniem etapie zakupu 
nowego aparatu.  
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wymaga aby nowy aparat RTG był zintegrowany z 
oprogramowanie obsługującym serwer dawek posiadany już przez Zamawiającego. 
 
PYTANIE 3 
Punkty IX.2 i X.29 załącznika Parametry techniczne  
„IX.2 Płaski kolorowy monitor o przekątnej min. 21’. Oprogramowanie do przeprowadzania testów 
dziennych monitorów przeglądowych. 
X.29 Oprogramowanie do przeprowadzanie testów dziennych monitorów diagnostycznych przez 
lekarzy.” 
 Czy Zamawiający oczekuje aby monitory stacji technika i stacji lekarskiej były  objęte wsparciem 
posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania w zakresie testów podstawowych zgodnie  



                             
 
   

 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej?  
Skoro Zamawiający posiada już od ponad roku oprogramowanie wspierające realizację testów 
podstawowych aparatów RTG i monitorów to zasadne jest objęcie również nowego aparatu  
i monitorów działaniem tego oprogramowania, gdyż wykonywanie wyłącznie testów dziennych nie 
czyni zadość obowiązującym przepisom. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 4  
Zaproszenie do udziału w konkursie , punkt XVIII 
Czy z uwagi na wprowadzony stan epidemii i związane z tym ograniczenia Zamawiający                     
wyrazi zgodę na składanie ofert  w przedmiotowym postępowaniu w formie elektronicznej                   
z użyciem bezpiecznych podpisów elektronicznych, przesłanych na adres mailowy wskazany  
w Zaproszeniu do udziału w konkursie, w punkcie XV? 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.  
 
PYTANIE 5   
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Wymagania ogólne, pkt 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, który nie jest zautomatyzowany? 
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 6  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Kolumna podłogowa, pkt 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego ruch kolumny podłogowej 
realizowany w sposób manualny? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej  
i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 7  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Kolumna podłogowa, pkt 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego zakres poziomego przesuwu 
lampy RTG wzdłuż stołu wynosi 164 cm? Zwracamy uwagę, iż oferowany przez nas system zapewnia 
większy niż wymagany ruch wzdłużny stołu, co zapewni pełne pokrycie pola obrazowania pacjenta. 
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej  
i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający, dopuszcza zakres poziomego przesuwu lampy RTG wzdłuż 
stołu, który wynosi 164 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-
19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 8  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Kolumna podłogowa, pkt 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego zakres przesuwu lampy RTG 
w poprzek stołu jest równy 15 cm? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej  
i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  aparatu RTG, którego zakres przesuwu lampy 
RTG w poprzek stołu jest równy 15 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia 
K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 9  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Kolumna podłogowa, pkt 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego zakres pionowego ruchu 
lampy RTG wynosi 155 cm? Oferowany parametr jest mniejszy tylko o 5 cm, nie będzie powodował 



                             
 
   

 

utrudnień podczas pozycjonowania pacjenta. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej  
i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  aparat RTG, którego zakres pionowego ruchu 
lampy RTG wynosi 155 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-
19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 10  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Stół kostny, pkt 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego zakres ruchu pionowego blatu 
wynosi 35 cm? Oferowany parametr jest mniejszy tylko o 5 cm, nie będzie powodował utrudnień 
podczas pozycjonowania pacjenta. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i 
konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  aparat RTG, którego zakres ruchu pionowego 
blatu wynosi 35 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 
– parametry techniczne. 
 
PYTANIE 11  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Stół kostny,  pkt 11 
Prosimy o potwierdzenie czy ekwiwalent Al. blatu stołu < 1.22 mm przy 100 kVp spełni wymaganie  
w pkt 11? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE 12  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Statyw  do zdjęć 
odległościowych, pkt 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, który nie posiada możliwości ruchu 
uchylnego panelu? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej  
i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  aparat RTG, który nie posiada możliwości 
ruchu uchylnego panelu. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-
19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 13  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Statyw do zdjęć 
odległościowych, pkt 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty statywu, której pochłanialność jest mniejsza 
niż 0,85 mm przy 100 kVp? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej  
i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 14  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Detektor cyfrowy, pkt 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, detektor z jednym akumulatorem? Jest on 
wykonany w technologii litowo-jonowej, co zapewnia jego żywotność równą żywotności detektora. 
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  detektor z jednym akumulatorem. Modyfikuje 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 15  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Detektor cyfrowy, pkt 4 i pkt 5 
Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku możliwości ładowania detektora w stole bez podłączenia 
kabla Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładowarki, która umożliwia ładowanie jednego 
detektora z baterią, a nie dwóch baterii jednocześnie? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie 
ważnej i konkurencyjnej oferty. 



                             
 
   

 

Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ładowarki, która umożliwia 
ładowanie jednego detektora z baterią, a nie dwóch baterii jednocześnie. Modyfikuje Załącznik 
nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 16  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Detektor cyfrowy, pkt 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora, który jest wodoodporny zgodnie z normą 
IPX6? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza detektor, który jest wodoodporny zgodnie z normą 
IPX6. 
 
PYTANIE 17  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Detektor cyfrowy, pkt 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora, który umożliwia wykonanie 251 zdjęć bez 
konieczności ładowania? Oferowany przez nas detektor zapewnia bardzo dobrą jakoś obrazu (posiada 
bardzo mały rozmiar piksela 100μ) oraz też zapewnia ergonomiczną pracę (jest lekki – waży tylko 2,6 
kg). Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza detektor, który umożliwia wykonanie 251 zdjęć bez 
konieczności ładowania. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-
19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 18  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Konsola operatora, pkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli operatora bez oprogramowania  
do przeprowadzania testów dziennych monitorów przeglądowych? Obecny wymóg uniemożliwia nam 
złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 19  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Konsola operatora, pkt 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli operatora bez możliwości analizy zdjęć 
powtórzonych i odrzuconych? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej  
i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza konsolę operatora bez możliwości analizy zdjęć 
powtórzonych i odrzuconych. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-
19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 20  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Konsola operatora, pkt 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stacji opisowej, bez pomiarów geometrycznych? 
Oferowana przez nas konsola umożliwia zaznaczanie obszarów ROI, wykonywanie adnotacji, 
obracanie odbicie obrazu. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 21  
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Konsola operatora, pkt 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli operatora w języku angielskim  
i z czytelnymi i intuicyjnymi ikonami? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej  
i konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na konsolę operatora w języku angielskim  
i z czytelnymi i intuicyjnymi ikonami. 
 
PYTANIE 22  
Część XI Wymagania dodatkowe,  pkt 10 

a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe  
o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz  



                             
 
   

 

z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu 
IPsec? 

b) W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia 
sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z 
wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości 
minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu 
VPN typu IPsec? 

c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej 
diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym 
przez Wykonawcę? 

Odpowiedz: b) TAK, Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z 
wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 
2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu 
IPsec. 
 
PYTANIE 23   
Część XI Wymagania dodatkowe, pkt. 14 
Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 
części/podzespołów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany 
całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez 
zarzutu. Wymiana wadliwego podzespołu w takich przypadkach chroni słuszny interes 
Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny  
i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący:  
„14. Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji.  
W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. 
W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie 
wymienione całe urządzenie.” 
Odpowiedz: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę za zmianę w Części XI Wymagania dodatkowe, 
pkt 14. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry 
techniczne. 
 
PYTANIE 24   
Dotyczy wzoru umowy: Par. 5 ust. 6:  
Zwracamy uwagę, iż zgodnie z postanowieniem par. 5 ust. 6 wyłącznie Kupujący ma jednostronne 
uprawnienie o decydowaniu o długości terminu naprawy, bez konieczności jego ustalenia ze 
Sprzedawcą. Uprawnienie to stanowi naruszenie równowagi Stron, gdyż stwarza stan niepewności po 
stronie Sprzedawcy co do oczekiwanego terminu naprawy, co może mieć wpływ na pracę serwisu 
gwarancyjnego sprzedawcy, a nadto może dojść do sytuacji, w której Kupujący – bez uprzedniego 
rozpoznania przez Sprzedawcę charakteru wady i jej rodzaju – wyznaczy Kupującemu nieadekwatny 
do stwierdzonej wady termin. Dodatkowo, mając na uwadze przewidzianą w par. 6 ust. 4 karę 
umowną, Sprzedawca nie ma możliwości oszacowania ryzyka związanego z karami umownymi, 
niezbędnego do wyceny oferty. W związku z tym, prosimy o określenie co najmniej minimalnych 
terminów realizacji napraw, co pozostawi Kupującemu możliwość ustalenia takich terminów, a 
Sprzedawcy umożliwi oszacowanie ryzyka a przede wszystkim odpowiednie planowanie prac 
serwisowych. Proponujemy wobec tego następujące brzmienie par. 5 ust. 6: 
„6. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Kupujący, biorąc pod uwagę niezbędny czas i 
techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, 
termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 
spoza EU – nie krótszy niż 7 dni.” 
Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 6 pozostaje bez zmian.  
 
PYTANIE 25  
Dotyczy wzoru umowy: Par. 5 ust. 8: 
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 Kupujących warunkach wykonywania uprawnień  
z gwarancji, Sprzedawca proponuje doprecyzowanie § 5 ust. 8 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 Kupującemu należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii 
sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na 
dogodnych dla Kupujących warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Kupującego, 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 Sprzedawcy, a rezygnacja z którego dla Kupującego nie 
będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc 
następujące brzmienie § 5 ust. 8: 
„ 8. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych są tożsame z uprawnieniami 
z tytułu gwarancji, z tym zastrzeżeniem, iż okres rękojmi odpowiada okresowi wynikającemu z 
Kodeksu cywilnego a prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zostaje 
wyłączone.” 
Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 8 pozostaje bez zmian.  

 
PYTANIE 26  
Dotyczy wzoru umowy: Par. 5 ust. 9 
Prosimy o zmianę treści ust. 9 i nadanie mu brzmienia: 
„9.  Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności 
Przedmiotu Umowy uniemożliwiającej wykonywanie badań” 
Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 9 pozostaje bez zmian.  
 
PYTANIE 27  
Dotyczy wzoru umowy: Par. 6 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 w wysokości 
10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.  
Odpowiedz: Treść par. 6 ust. 2 pozostaje bez zmian.  
 
PYTANIE 28  
Dotyczy wzoru umowy: Par. 7  

a) Ust. 1 pkt 5): zwracamy uwagę, ze postanowienie to, z uwagi na ustalenie jednego terminu na 
realizację całości przedmiotu umowy i niewyznaczanie odrębnego terminu na samą dostawę 
sprzętu, reguluje tę samą sytuację, co pkt 1) w tym ustępie. Celem uniknięcia wątpliwości, 
proponujemy w związku z tym usunięcie pkt 5) z par. 7 ust. 1. 

b) Ust. 2:  zwracamy uwagę, że w ust. 1 pkt 1) zostało przewidziane przez Sprzedającego prawo do 
odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w realizacji umowy. Regulacja ust. 2, wskazująca na 
wygaśnięcie umowy z konkretną datą z powodu tej samej przyczyny (niedostarczenia przedmiotu 
umowy w ustalonym terminie) powoduje, że niezależnie od przyczyn niewykonania umowy, 
umowa automatycznie wygasa – co nie jest korzystanie ani dla Sprzedawcy, ani dla Kupującego 
w przypadku, gdy przyczyną niewykonania umowy są np. okoliczności niezależne od stron (jak 
np. zdarzenie o charakterze siły wyższej). Z tego powodu proponujemy usunięcie ust. 2, przy 
pozostawieniu ust. 1 pkt 1), który umożliwia Sprzedawcy odstąpienie od umowy w przypadku 
przedłużenia się terminu jej realizacji i dzięki któremu chroniony jest interes Sprzedawcy. 
Odpowiedz: 



                             
 
   

 

 a)Treść par. 7 ust. 1 pkt 5 pozostaje bez zmian.  
 b)Treść par. 7 ust. 2 pozostaje bez zmian.  

PYTANIE 29  
Dotyczy wzoru umowy: Par. 8:  
Zwracamy uwagę, że obie strony w toku umowy przekazują sobie informację mające cechy tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Tym samym, mając na uwadze zasadę poszanowania równości stron w umowie, 
proponujemy zmianę umowy tak, aby zobowiązanie do poufności dotyczyło zarówno Zamawiającego, 
jak i Wykonawcy. 
Odpowiedz:  
„Szpital przychyla się do propozycji Oferenta. „Wstępnie” dokonuje się modyfikacji 
par. 8 projektu umowy na aktualnie obowiązujący: 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym 
celu niż określony w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od drugiej Strony w 
związku z realizacją Umowy, z wyjątkiem: 
1) informacji publicznie dostępnych; 
2) informacji, w których posiadanie Strona weszła, bez naruszenia prawa, z innych 
źródeł; 3) informacji, co do których Strony pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub 
wykorzystanie w innym celu. 
2.Strony oświadczają, iż zobowiążą swoich pracowników oraz osoby działające na ich 
zlecenie do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż 
określony w Umowie informacji, o których mowa w ust 1. 
3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Strona 
zobowiązana jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z 
prowadzonym postępowaniem. 
4. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy wymiany informacji 
między Kupującym i Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. 
5. W przypadku naruszenia przez Stronę zobowiązania do zachowania poufności, o 
którym mowa w ust. 1 i 2, druga Strona może odstąpić od Umowy.” 
Jednocześnie w przypadku braku zgody Kupującego (Województwa Mazowieckiego) na 
podpisanie umowy w tym brzmieniu obowiązująca będzie pierwotna wersja 
postanowień umowy w tym zakresie.  

PYTANIE 30  
Dotyczy wzoru umowy: Dodanie par. 10a o sile wyższej: 
Proponujemy dodanie kolejnego par. 10a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii 
postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły 
wyższej:                                                                                   
                                                                                    

„§ 10a 
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 sensownych 
alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.” 

Odpowiedz: Ze względu na krótki termin realizacji oraz uznanie, iż sytuacja związana  
z COVID-19 nie jest Siłą Wyższą (Strony przed zawarciem umowy są świadome istnienia 
utrudnień wynikających z pandemii COVID-19) nie jest konieczne uzupełnianie umowy o zapisy 
dot. Siły Wyższej. 
 
PYTANIE 31  
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? 
Odpowiedz: Tak, w razie potrzeby możliwe jest zawarcie takiej umowy pomiędzy Szpitalem  
i Sprzedającym.  
 
PYTANIE 32 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację poniższych wymagań? Uwzględnienie poniższego 
umożliwi nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty z wysokiej klasy aparatem rtg 
renomowanego światowego producenta. Proponowane zmiany zaznaczono kolorem żółtym. 

 Opis parametru 
Wartość 
wymagana 

Wartość 
oferowana Punktacja 

II Generator RTG 

5 
Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1  0,5– 
500 mAs 

TAK, podać 0,5 – 800 mAs  

7 
Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 
10s 5s TAK, podać 

5 s  

III Lampa RTG 

9 
Obrót lampy wokół osi poziomej min. 300 stopni 280 
stopni TAK, podać 280 stopni 

 

12 Obrót kolimatora +/- 90 stopni 45 stopni Tak, podać +/- 45 stopni  

IV Kolumna podłogowa 

5 Zakres przesuwu lampy rtg w poprzek stołu min. 20 cm 
TAK/NIE, 
podać 

Brak przesuwu w 
poprzek stołu 

 

6 Zakres pionowego ruchu lampy min. 160 cm 147 cm TAK, podać 147 cm  

V Stół kostny 

5 Zakres ruchu pionowego blatu min. 40 cm 38,5cm TAK, podać 38,5 cm  

7 Zakres ruchu wzdłużnego blatu min. 100 cm 88cm TAK, podać 88 cm  

15 

Przesuwy blatu i regulacja wysokości zabezpieczone 
przed przypadkową aktywacja 

lub 

Ruchy blatu i regulacja wysokości zwalniane przez 
przyciski nożne, hamulce elektromagnetyczne TAK, opisać 

Nie ma 
przycisku/włącznik 
zabezpieczającego 
przed ruchem. 

Ruchy są zwalnianie 
poprzez przyciski 
nożne, hamulce 
elektromangetyczne 

 

VI Statyw do zdjęć odległościowych 

3 Ruch uchylny panelu w zakresie min. +90/-20 stopni 
TAK/NIE, 
podać 

Nie jest uchylny 
 



                             
 
   

 

4 Obrót panelu min. 90 stopni 
TAK/NIE, 
pdać 

Brak obrotu 
 

VII Detektor cyfrowy 

3 

Akumulatory do zasilania detektora min. 2 szt. na każdy 
detektor (dla detektora ładowanego bezpośrednio w stole 
min. 1 szt na każdy detektor) Tak, podać 

Detektor ładowany w 
stole nie wymagający 
osobnego ładowania 
akumulatorów 

 

4 
Ładowarka do ładowania min. 2 1 akumulatora (dotyczy 
detektorów ładowanych w zewnętrznej ładowarce) TAK, podać 

Jeżeli detektor 
ładowany jest w 
stole, to nie ma 
konieczności 
ładowania w 
zewnętrznej 
ładowarce.  

 

6 Detektor wodoodporny zgodnie z norma min. IP 57 43 TAK, podać IP 43  

12 Waga detektora z akumulatorem max. 4,2 kg 

Tak, podać 4,2 kg ≥4 kg – 0 pkt,                    
˂4 kg – 5 pkt,                                        
≤3 kg – 10 pkt 

15 
Wytrzymałość obciążenia detektora (bez dodatkowej 
obudowy detektora) min. 300 kg 150 kg 

Tak, podać 150 kg 
 

VIII Konsola operatora 

2 

Płaski kolorowy monitor o przekątnej min. 21’. 
Oprogramowanie do przeprowadzania testów dziennych 
monitorów przeglądowych 

TAK, podać To nie jest monitor 
przeglądowy, można 
wgrać obrazy testowe 
do testów dziennych.  

4 
Wyświetlanie stopnia nagrzania lampy RTG mierzonych 
w % HU lub HU na konsoli operatora 

TAK Stopień nagrzania 
podajemy w % max 
możliwego nagrzania 
(% HU)  

8 

Protokoły DICOM min. Send, Storage, Worklist, Print, 
MPPS 

Pełna integracja urządzeń z systemem Eskulap, 
mapowanie procedur radiologicznych 

Możliwość zaznaczenia zdjęcia odrzuconego i wykonanie 
raportu w systemie eskulap zdjęć powtórzonych i 
odrzuconych JEST TO FUNKCJONALNOŚĆ SAMEGO 
SYSTEMU ESKULAP 

TAK, podać Mapowanie procedur 
z systemu Eskulap – 
tak robimy. 
Raport o zdjęciach 
odrzuconych i 
powtórzonych 
wykonujemy na 
aparacie, raport może 
być wyeksportowany 
w całości.  

13 

Oprogramowanie sterujące detektorami oraz zaoferowane 
detektory wyprodukowane przez tego samego 
producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektorów 
i oprogramowania potwierdzające, że oferent ma prawo 
do ich sprzedaży i serwisowania 

Lub  

Detektory i oprogramowanie całego aparatu wraz z 
detektorami jako  część integralna aparatu i wszystkie 
elementy są objęte jedną deklaracją zgodności 

TAK Detektory i 
oprogramowanie 
całego aparatu wraz z 
detektorami jest 
częścią aparatu i 
wszystkie elementy 
są objęte jedną 
deklaracją zgodności 

 

21 
Oprogramowanie konsoli operatora w języku polskim lub 
angielskim 

TAK Angielski 
 

X Konsola opisowa lekarska 

16 
Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z 
przekazaniem danych pacjenta i obrazów. 

TAK/NIE Wymaga wyceny i 
określenia 
konkretnego zakresu. 
Rekomendujemy 

 



                             
 
   

 

zrezygnować z 
zapisu w całości albo 
prosimy o 
doprecyzowanie 
zakresu. 

21 
Interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim 
wraz z polską lub angielską pomocą kontekstową. 

TAK Posiadana przez 
Zamawiającego 
syngo.via jest w 
języku angielskim 

 

22 
Możliwość tworzenia, archiwizowania i drukowania 
opisów badań. 

TAK/NIE Jest to 
funkcjonalność 
systemu RIS 
Zamawiającego  
dlatego 
rekomendujemy 
usunięcie wymagania 
w całości 

 

25 Możliwość kalibracji liniowej. 

TAK/NIE NIE, posiadana przez 
Zamawiającego 
syngo.via nie posiada 
takiej 
funkcjonalności 

 

26 
Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z 
możliwością trwałego jej zapisania. 

TAK/NIE NIE, posiadana przez 
Zamawiającego 
syngo.via nie posiada 
takiej 
funkcjonalności. 
Brak uzasadnienia 
klinicznego jej 
wykorzystania 

 

 
Odpowiedz: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę za zmianę w powyższej tabeli.  
Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry 
techniczne. 
 
PYTANIE 33 
Dotyczy pkt X.1-26 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia  K/COVID-19/1/2022 
Zamawiający w pkt X.2 wymaga, aby istniała możliwość zainstalowania oprogramowania 
multimodalnego syngo.via będącego w posiadaniu Szpitala Grochowskiego. Zamawiający 
jednocześnie specyfikuje funkcjonalności jakie powinna spełniać konsola opisowa lekarska.  
Prosimy o usunięcie z wymagań punktów X.3-26, które w przeważającej większości specyfikują 
funkcjonalności będące na wyposażeniu oprogramowania syngo.via. Przy zachowaniu obecnych 
wymagań nie jest do końca klarowne czy oczekują Państwo dwóch stacji opisowych  
z zainstalowanym systemem syngo.via umożliwiającym wykonywanie opisów badań rtg czy może 
oczekują Państwo dostarczenia jeszcze innego oprogramowania.   
Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie usunie powyższych wymagań w całości, jedynie dokona 
korekt jak wyżej. Zamawiający, nie oczekuj innego dodatkowego oprogramowania.  
Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry 
techniczne. 
 
PYTANIE 34  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację/wprowadzenie punktacji za określone parametry 
techniczne? Poniżej zaznaczono propozycję zmian kolorem żółtym. 

 Opis parametru 
Wartość 
wymagana 

Wartość 
oferowana Punktacja 

III Lampa RTG 

8 
Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 
kHU 

TAK, 
podać 1350 kHU 

≥1200 kHU – 0 
pkt,                    
≥1500 kHU 1350 



                             
 
   

 

kHU– 10 pkt  

VII Detektor cyfrowy 

2 

Pole obrazowania detektora min. 35x42 cm 
(+/- 1 cm) 

TAK, 
podać 

42,6 x 42,6 cm ≥42x42 – 10 pkt 

Mniejszy – 0 pkt 

17 

Zintegrowana z detektorem rączka do 
przenoszenia aparatu 

TAK/NIE TAK Tak – 10 pkt 

Nie - 0 pkt 

Odpowiedz: Punkt III.8 - TAK, Punkt,  VII.2 - TAK, Punkt, VII.17 – NIE. Modyfikuje 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 35   
Dotyczy pkt X.28 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymagania w całości? Opisana funkcjonalność 
linkowania zdjęć i otwierania zdjęć bieżących i poprzednich z poziomu programu opisowego 
ESKULAP wymaga wyceny i testów u dostawcy systemu Eskulap. Przewidywane znaczne koszty 
tego typu inwestycji, wpłyną na wysokość uzyskanych w postępowaniu ofert. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 36  
Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert na co najmniej 6 dni  
od udzieleniu odpowiedzi na pytania? Przy aktualnym terminie składania ofert wyznaczonym na 
14.01.2022 r. przygotowanie odpowiednich wyliczeń i rzetelnej oferty jest niezwykle utrudnione. 
Odpowiedz: Termin składania ofert i otwarcia ofert został zmieniony na 18.01.2022 r. Składanie 
ofert do godziny 10:30, otwarcie ofert o godzinie 11:15.  
 
 
 
PYTANIE 37  
Dotyczy Załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 
Czy Zamawiający „dni robocze” rozumie jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy?  
Odpowiedz: Tak, przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy . 
 
PYTANIE 38  
Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 12 
„Naprawa nie wymagająca wymiany części do 24 godzin” Czy Zamawiający zgodzi się na 
następujące sformułowanie : „Naprawa nie wymagająca wymiany części do 48 godzin z wyłączeniem 
weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.” 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 39  
Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 
Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 12 godzin w dni robocze od zgłoszenia .Czy Zamawiający 
zgodzi się na wydłużenie czasu do 24h? 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 40 
Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 14 
Prosimy  o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte 
przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. 
Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub 



                             
 
   

 

podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, 
logistycznym i terminowym. 
Odpowiedz: Zamawiający, dokonuje modyfikacji tego wymagania. Dwukrotna naprawa tego 
samego podzespołu w przedmiocie umowy powoduje wymianę podzespołu na nowy. Modyfikuje 
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 41  
Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 16 
Prosimy o doprecyzowanie: 
„Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty 
sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla 
którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.” 
Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że 
żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani 
unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie 
regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich 
gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery  
i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze 
modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów  
i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich  
na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 
10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach 
tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem 
praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę 
zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją. 
Odpowiedz: TAK, Zamawiający  doprecyzowujemy następująco-  Okres dostępności części 
zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia przez min. 10 lat od dnia 
przekazania aparatu do eksploatacji. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu 
komputerowego, dla których Wykonawca zapewnia 10 letnią dostępność nowszych wersji 
oprogramowania i podzespołów IT umożliwiających nieprzerwaną pracę aparatu RTG. 
Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry 
techniczne. 
 
PYTANIE 42  
Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 5. Ust. 1 
Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczona dokumentacja serwisowa ma umożliwić użytkownikowi 
diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie 
dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika? Producent 
urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego 
eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia 
pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające 
autoryzację producenta. Takie podmioty posiadają dokumentację serwisową i dostęp do funkcji 
serwisowych. 
Odpowiedz: Kupujący nie będzie dokonywał samodzielnych napraw urządzenia. Dostarczone 
dokumenty mają zagwarantować możliwość prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy, 
jego mycie, czyszczenie itp.  
 
PYTANIE 43 
Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 5. Ust. 6 
Prosimy o zmianę z "Kupującego na "sprzedawcę" - zwracamy uwagę, że sprzedawca jako 
profesjonalista doskonale znający sprzedawane wyroby ma niezbędna wiedzę by określić czas 
konieczny do należytego wykonania naprawy/wymiany w ramach gwarancji. 
Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 6 pozostaje bez zmian. Jednocześnie Kupujący będzie kierował się 
jako terminami minimalnymi terminami wskazanymi w parametrach technicznych pkt XI  
ppkt. 12. 
 



                             
 
   

 

PYTANIE 44 
Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 6. Ust. 5 
prosimy o dodanie z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych 
odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub 
ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od 
podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, 
utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne 
płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz 
szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność 
odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność 
Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. 
klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie 
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata 
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i 
łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem 
„motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.  
Odpowiedz: par. 6 ust. 5 pozostaje bez zmian. 
 
PYTANIE 45  
Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 7.  
Ust. 1 p. 2) 
Prosimy o dodanie: pod warunkiem uprzedniego wezwania do należytego w tym terminowego 
wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego. 
Uzasadnienie: 
Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu 
- Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest 
„najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie 
wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku 
umów prywatnych, jak i umów publicznych. 
Odpowiedz: par. 7 ust. 1 pkt 2 pozostaje bez zmian. Termin dostawy Przedmiotu Umowy znany 
jest już na etapie składania ofert, tym bardziej na etapie zawarcia umowy i Strony przy 
podpisaniu umowy jasno określają terminy dotyczące jej realizacji. Dodatkowe wezwanie,  
w związku z określeniem dokładnego terminu w/w zapisie umowy, jest zbędne. 
 
PYTANIE 46 
Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 7.  
Ust. 2 p. 2) 
Prosimy o usunięcie - mając na uwadze pkt 2 powyżej - Kupujący może odstąpić w razie 7 dniowej 
zwłoki - zaproponowana treść pozostaje w sprzeczności z pkt 2 powyżej. 
Odpowiedz: par. 7 ust. 2 ppkt 2 nie występuje w umowie. 
 
PYTANIE 47  
Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 7.  
Ust. 3 
Prosimy o usunięcie - zapis niejasny, budzący wątpliwości - w szczególności w zakresie skutków 
takiego wygaśnięcia (ex nunc czy ex tunc) i związanych z nimi rozliczeń stron. 
Odpowiedz: par. 7 ust. 3 pozostaje bez zmian. 
 
PYTANIE 48  
Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 7. Ust. 3 
Prosimy o zmianę „do 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru na   „do 3 dni roboczych 
od daty otrzymania podpisanego protokołu odbioru”. 
Odpowiedz: W par. 7 ust. 3 nie ma mowy o 3 dniach roboczych. 
 



                             
 
   

 

PYTANIE 49  
Czy Zamawiający wymaga demontażu i utylizacji poprzedniego urządzenia RTG w planowanym 
miejscu instalacji nowego aparatu RTG? Wymóg ten może spowodować uzyskanie atrakcyjniejszej 
oferty finansowej, a Zamawiający uniknie kłopotów samodzielnego odsprzedawania starego aparatu 
rtg. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie wymaga demontażu i utylizacji aparatu RTG. 
 
PYTANIE 50  
Czy Zamawiający potwierdza, że łącznie z dostawą aparatu rtg wymaga również wykonania 
następujących prac adaptacyjnych: 

1. Wzmocnienie podłoża, jeżeli aparat rtg przekroczy masę 750 kg  
2. Dostawę tablicy elektrycznej do dostarczanego aparatu RTG  
3. Doprowadzenie linii zasilającej od rozdzielni do pracowni rtg  
4. Dostawę okablowania pomiędzy aparatem rtg a generatorem  

Uzasadnienie: W ramach postępowania na „Zakup cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz 
z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii 
do montażu nowego aparatu w formule „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ””  (sygnatura sprawy: 
K/COVID-19/6/2021) Zamawiający wymagał od Wykonawcy  przeniesienia istniejącego aparatu 
RTG Siemens Typ Multix Pro Nr 1768, rok produkcji 2008. Aparat ten posiada odpowiednie 
wymagania instalacyjne, które Wykonawca uwzględnił w wycenie postępowania. Każde dodatkowe 
wymagania spowodowane m.in. większą masą aparatu, inną tablicą rozdzielczą oraz koniecznością 
doprowadzenia nowego okablowania umożliwiającego podłączenie nowego aparatu rtg, nie zostały 
uwzględnione.  
Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że łącznie z dostawą aparatu RTG wymaga również 
wykonania następujących prac adaptacyjnych: 

 Wzmocnienie podłoża, jeżeli aparat rtg przekroczy masę 750 kg - NIE 
 Dostawę tablicy elektrycznej do dostarczanego aparatu RTG - TAK 
 Doprowadzenie linii zasilającej od rozdzielni do pracowni rtg - NIE 
 Dostawę okablowania pomiędzy aparatem rtg a generatorem -TAK 

 
PYTANIE 51 
Dotyczy pkt X.28 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 
Czy Zamawiający potwierdza, że projekt osłon stałych stanowi obowiązek dostawcy aparatu rtg, jako 
naturalnej konsekwencja wymagania Zamawiającego, że dostawca aparatu RTG musi uzyskać zgodę 
Sanepidu na użytkowanie nowego aparatu RTG oraz pracowni?  
Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie potwierdza. 
 
PYTANIE 52  
Dotyczy pkt. nr XVIII Zaproszenia 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej? 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.  

PYTANIE 53  
Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Część X,  
pkt 1 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu w pkt. X.1. Czy Zamawiający oczekuje rozbudowy 
systemu/rozwiązania istniejącego obecnie w szpitalu? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy 
oprogramowania? 
Odpowiedz: Zamawiający, oczekuje rozbudowy systemu/rozwiązania istniejącego  
oprogramowania SYNGO.VIA 
 
PYTANIE 54  
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunku pomieszczenia przeznaczonego do instalacji 
urządzenia – najlepiej w formie DWG lub innej zawierającej wymiary pomieszczenia.  



                             
 
   

 

Odpowiedz: Zmawiający, zamieści odpowiedni plik o nazwie „Pracownia  RTG pom. Nr 3” 
zostaje umieszczony na stronie www, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie. 
 
PYTANIE 55 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o informację po czyjej stronie jest wykonanie projektu osłon stałych oraz 
samych osłon w pomieszczeniu przeznaczonym na instalację. 
Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie 
dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.  
 
PYTANIE 56 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę wykładziny 
podłogowej. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jaki obszar (ilość m2) podlega wymianie. 
Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie 
dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.  
 
PYTANIE 57 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi do pracowni. 
Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz rodzaj (ochronne rtg czy zwykłe). 
Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie 
dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.  
 
PYTANIE 58  
Dotyczy instalacji  
Prosimy o informację czy Zmawiający przewiduje jakieś prace remontowe np. szpachlowanie, 
malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych, wymiany oświetlenia itp. za wykonanie, 
których odpowiedzialny będzie dostawca aparatu RTG? Prosimy o ich wyszczególnienie. 
Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie 
dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.  
 
PYTANIE 59 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi ochronnych 
RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi ochrony radiologicznej. 
Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie 
dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.  
 
PYTANIE 60  
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu. 
Odpowiedz: Planowych akwizycji w tygodniu około 500. 
 
PYTANIE 61 
Dotyczy instalacji  
Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni RTG. 
Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 62  
Dotyczy instalacji  
Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni RTG. 
Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 



                             
 
   

 

 
PYTANIE 63 
Dotyczy instalacji  
Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniem pracowni RTG 
(pomieszczeniem badań) oraz je otaczające. Jak długo w tych pomieszczeniach przebywają ludzie. 
Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 64 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że sporządzenie oraz zatwierdzenie projektu osłon stałych 
RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego. 
Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 65 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji 
projektowej. 
Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 66 
Dotyczy instalacji  
Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, 
próby instalacji, atesty certyfikaty) jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga dokumentacji powykonawczej dotyczącej robót 
budowlanych, z uwagi na fakt, że nie są one przedmiotem postepowania konkursowego. 
Natomiast dokumentacja powykonawcza dotycząca nowego aparatu Zamawiający wymaga aby 
została dostarczona w zakresie opisanym w OPZ oraz dokumentacja która wiąże się z 
podłączeniem aparatu do głównego zasilania aparatu (główny kabel zasilający), które jest po 
stronie Zamawiającego. Tu Zamawiający wymaga podania charakterystyki urządzenia (ciężar 
aparatu, moc generatora).   
 
PYTANIE 67 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o informację czy w pomieszczeniu jest przygotowane zasilanie nowego 
aparatu RTG.  
Odpowiedz: Zasilanie – kabel główny zasilający jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający 
zwraca uwagę na pkt XI ppkt 4 – Instalacja przedmiotu oferty  
w pomieszczeniach wskazanych przez szpital wraz z niezbędnym okablowaniem instalacyjnym 
do uruchomienia aparatu włącznie  wraz z rozdzielnicą dla nowego aparatu. Wszystkie 
dokumenty i dokumentacja dotycząca ww. prac, czynności jest wymagana. 
 
PYTANIE 68 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni RTG zlokalizowana jest 
rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat. 
Odpowiedz: Zakres robót nie dotyczą przedmiotowego postępowania konkursowego. Zasilanie 
główne jest realizowane przez Szpital w ramach odrębnego zadania.  
 
PYTANIE 69 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni RTG znajduje się działające gniazdo sieci 
komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy aparat. 
Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 



                             
 
   

 

 
PYTANIE 70 
Dotyczy instalacji  
Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie 
odpowiedniej sieci komputerowej do miejsca montażu aparatu RTG będzie leżało po stronie 
Zamawiającego. 
Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 71 
Dotyczy instalacji  
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. 
Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 72 
Dotyczy instalacji  
Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać 
nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie?  
Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 73 
Dotyczy instalacji  
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. 
Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 74 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni 
RTG, spełniające wytyczne producenta aparatu. 
Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 75 
Dotyczy instalacji  
Jeśli Zamawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń prosimy  
o informację czy Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów typu split w celu 
zapewnienia prawidłowej pracy aparatu RTG? 
Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 76 
Dotyczy instalacji  
W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego  
o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku. 
Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego. 
 
PYTANIE 77 
Dotyczy instalacji  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego aparatu RTG nie ma 
dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni. 



                             
 
   

 

Odpowiedz: W zakresie dostawy aparatu RTG  Zamawiający nie przewiduje  dostawy mebli, 
lub innego wyposażenia ruchomego, chyba że jest inne wyposażenie wchodzące w skład dostawy 
nowego aparatu. 
 
PYTANIE 78 
Dotyczy instalacji  
Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji w korytach 
naściennych bądź na podłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych. 
Odpowiedz: Jeśli Państwo mają na uwadze wszystkie prace instalacyjne – zakres robót 
budowlanych nie jest przedmiotem postępowania konkursowego. W związku z tym, że prace na 
obiekcie będą w trakcie realizacji, można dokonać wszelkich uzgodnień w tym zakresie z 
Zamawiającym w odpowiednim czasie przed montażem nowego aparatu RTG. Natomiast 
Zamawiający zwraca uwagę na wzięcie pod uwagę odpowiedzi zawartej w pytaniu nr 15, które 
wiąże się z okablowaniem instalacyjnym nowego aparatu wraz z uwzględnieniem rozdzielnicy 
dla nowego aparatu. Zamawiający wymaga aby co do zasady wszystkie instalacje prowadzone 
były w korytach kablowych przygotowanych na etapie wcześniejszym i nie układania ich na 
powierzchni ścian. Szczególny przypadek i konieczność innego rozwiązania będzie rozpatrzony 
przez Zmawiającego. 
 
PYTANIE 79 
Dotyczy instalacji  
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? 
Odpowiedz: Zamawiający prosi o podanie o jakie drogi kablowe Państwo pytają, w celu 
udzielenia szczegółowej odpowiedzi. Po stronie Sprzedającego aparat RTG jest zapewnienie 
okablowania urządzenia wraz z rozdzielnicą dla nowego aparatu. Główny kabel zasilający 
urządzenie jest po stronie Zamawiającego. 

PYTANIE 80 
Dotyczy „II – Generator RTG” pkt. 2  
Czy Zamawiający będzie honorował wartością 10 pkt. również generator o mocy 80 kW? Jest to moc 
która przekracza dopuszczalne wartości do diagnostyki pacjenta. Punktowanie większych mocy nie 
ma uzasadnienia diagnostycznego. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 81 
Dotyczy „II – Generator RTG” pkt. 3  
Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji w wymienionym punkcie. Jedynie zrezygnowanie z 
punktacji pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym Zamawiający obniży koszty zakupu 
oraz większy konkurencyjność ofert.  
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
  
PYTANIE 82 
Dotyczy „III – Lampa RTG” pkt. 3 oraz 5. 
Mając na uwadze interes Zamawiającego wnosimy o rezygnację z dodatkowej punktacji wartości 
mniejszych ognisk niż wartości graniczne. Mniejsze ogniska znacznie szybciej wypalają się niż 
większe, co bezpośrednio przyczynia się do znacząco szybszego zużycia lampy RTG, która to jest 
elementem eksploatacyjnym oraz bardzo drogim w wymianie.   
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 83 
Dotyczy „III – Lampa RTG” pkt. 4 oraz 6.  



                             
 
   

 

Mając na uwadze interes Zamawiającego wnosimy o rezygnację z dodatkowej punktacji większych 
wartości mocy ognisk gdyż stosowanie tak dużych wartości znacząco skraca żywotność lampy oraz 
nie mogą być one stosowane ze względu na Wytyczne Procedur Ekspozycji Radiologicznych. 
Punktowanie tak dużych wartości nie ma uzasadnienia diagnostycznego a wręcz drastycznie obniża 
żywotność lampy RTG. 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 84 
Dotyczy „III – Lampa RTG” pkt. 8.  
Wnosimy o rezygnację z punktacji w wymienionym punkcie. Zamawiający wymaga w pkt. 7 
„Pojemność cieplna anody min 300 kHU”. Przy takich wartościach, pojemność cieplna kołpaka 
wynosząca 1500 kHU i tak nie ma wykorzystania praktycznego w systemie chłodzenia anoda – 
kołpak. 
Odpowiedz: Zamawiający zmienił punktację : ≥1500 1350 kHU – 10 pkt. Modyfikuje Załącznik 
nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne. 
 
PYTANIE 85 
Dotyczy „IV – Kolumna Podłogowa” pkt. 1.  
Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada kolumnę podłogową z hamulcami 
elektromagnetycznymi oraz kontr balastem jednak nie posiadającej napędu silnikowego? 
Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym 
Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większy konkurencyjność ofert.    
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 86 
Dotyczy „IV – Kolumna Podłogowa” pkt. 3.  
Czy Zamawiający dopuści system RTG który nie posiada automatycznego śledzenia przez lampę 
zmiany wysokości stołu i statywu z zachowaniem odległości SID jednak wyświetla w cm na obudowie 
lampy odległości lampa – detektor? Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam 
konkurencyjną ofertę, tym samym Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większy konkurencyjność 
ofert.    
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 87 
Dotyczy „IV – Kolumna Podłogowa” pkt. 6.  
Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada zakres pionowego ruchu lampy 150 cm? 
Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym 
Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większy konkurencyjność ofert.   
Odpowiedz: Tak. Zamawiający zmienił parametry zakresu pionowego ruchu lampy min. 160 
147 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – 
parametry techniczne. 
 
PYTANIE 88 
Dotyczy „IV – Statyw do Zdjęć Odległościowych” pkt. 10.  
Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada pochłanialność płyty statywu 0,85 mm Al? 
Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym 
Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większy konkurencyjność ofert.    
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE  89 
Dotyczy „IX – Konsola Operatora” pkt. 26.  
Czy Zamawiający dopuści system RTG który automatycznie wysyła w 1 miejsce zdjęcia RTG? 
Oczywiście można wysłać w dowolną ilość miejsc jednak nie dzieje się to automatycznie. 



                             
 
   

 

Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym 
Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większy konkurencyjność ofert.    
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 
 
PYTANIE 90 
Dotyczy „X – Konsola Opisowa Lekarska” pkt. 1 - 29.  
Czy Zamawiający dopuści konsolę opisową lekarską spełniającą poniższe parametry? Załączamy 
tabelę.  

1 

Diagnostyczna, opisowa stacja lekarska dedykowana do badań RTG z 
możliwością diagnostyki badań CT i MRI , z możliwością zainstalowania 
oprogramowania klienckiego na stacjach lekarskich, z możliwością zdalnej pracy 
radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, z pełną natychmiastową 
dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej 
wymienionych aplikacji/funkcjonalności. 

TAK 

2 

Dwa stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: 

- 2 kolorowe monitory diagnostyczne, o przekątnej min. 21” i rozdzielczości nie 
mniejszej niż 2 MP (z certyfikatem parowania do oceny badań RTG, CT, MR) 

- 1 monitor opisowy o przekątnej min. 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 
x 1080 

- komputer PC, wyposażony w: min. procesor Intel Core i5, 16 GB RAM, dysk 
SSD min. 250 GB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy 

- możliwość zainstalowania oprogramowania syngo.via będącego w posiadaniu 
Szpitala Grochowskiego 

TAK/podać 

3 Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej. TAK 

5 
Równoczesna obsługa 2 monitorów medycznych z wyświetlaniem obrazów w 
dowolnym podziale ekranu na każdym monitorze diagnostycznym. 

TAK 

6 
Wyszukiwanie badań pacjentów wg. nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, 
daty badania. 

TAK 

8 
Możliwość sortowania listy badań (min. po nazwisku, dacie badania, typu 
badania). 

TAK 

9 Możliwość zmiany okna w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level). TAK 

10 

Możliwość powiększania obrazu: piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), 
dopasowanie do rozmiarów ekranu, powiększenie dowolne (bezstopniowe), lupa 
ekranowa. 

TAK 

11 Możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia. TAK 

12 
Powiększenie regionu obrazu o dowolnych rozmiarach (poprzez zaznaczenie   ROI 
– ang. a region of interest, region zainteresowania)  

TAK 

13 
Wyłączenie (ukrywanie) pasków narzędziowych na ekranach monitorów 
wyświetlających obrazy badań. 

TAK 

14 Narzędzia do rysowania linii, okręgów, wieloboków i nanoszenia tekstu na obraz. TAK 

15 Narzędzia pomiarowe: pomiar linowy, kąt pomiędzy prostymi, pole powierzchni. TAK 

16 
Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z przekazaniem danych pacjenta 
i obrazów.  

TAK/NIE 



                             
 
   

 

17 Funkcja obracania, odbijania i inwersji skali szarości obrazu. TAK 

18 Możliwość dodawania komentarzy do obrazu. TAK 

19 Wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur). TAK 

20 Możliwość wydruku obrazów na drukarce DICOM. TAK 

21 Interfejs użytkownika w języku polskim. TAK, podać 

22 Możliwość tworzenia, archiwizowania i drukowania opisów badań. TAK 

23 
Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pochodzących od różnych 
pacjentów na ekranie. 

TAK 

24 
Możliwość definiowania własnych ustawień okna dla konkretnych obszarów 
zainteresowania (np. kości, płuca itp.). 

TAK 

25 Możliwość kalibracji liniowej. TAK/NIE 

26 Zmiana kolejności obrazów w serii badania TAK 

27 2x UPS do podtrzymania pracy konsoli lekarskiej TAK 

28 

Integracja programu do oglądania zdjęć konsoli lekarskiej z oprogramowaniem 
Eskulap, linkowanie zdjęć i otwieranie zdjęć bieżących i poprzednich z poziomu 
programu opisowego ESKULAP (integracja typu DICOM i desktop - polegająca 
na wyświetlaniu konkretnego badania z poziomu ESCULAP) 

TAK 

29 
Oprogramowanie do przeprowadzanie testów dziennych monitorów 
diagnostycznych przez lekarzy. 

TAK 

Odpowiedz: Zamawiający, dopuszcza takie rozwiązanie podane przez Oferenta lecz ze 
zmianami naniesionymi też przez Zamawiającego.(zaznaczone na czerwono). 
 
PYTANIE 91 
Dotyczy „XI – Wymagania Dodatkowe” pkt. 6.  
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymienionego punktu: „Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody 
SANEPID na użytkowanie nowego aparatu RTG oraz pracowni”. Zamawiający nie sprecyzował w 
postępowaniu żadnych modernizacji odnośnie pracowni. Rozumiemy, że Zamawiający samodzielnie, 
poprzez podwykonawcę zamierza zmodernizować pracownię stąd nie mamy  możliwości sprawczych 
odnośnie modernizacji pracowni.    
Odpowiedz. Zamawiający modyfikuje zapis  w „XI – Wymagania Dodatkowe” pkt. 6. 
„Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody SANEPID na użytkowanie nowego aparatu RTG”. 
Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry 
techniczne 
 
PYTANIE 92 
Dotyczy „ZAKUP CYFROWEGO APARATU RTG Z PRZEZNACZENIEM DO BADAŃ DLA 
PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM I CHORYCH ORAZ PO PRZEBYTYM COVID-19.” 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wykonania projektu osłon 
stałych oraz modernizacji pracowni, pokoju badań RTG. Nie widnieją w postępowaniu zapisy które by 
to wymagały od wykonawcy. 
Odpowiedz: Zamawiający, potwierdza że nie wymaga wykonania projektu osłon stałych oraz 
modernizacji pracowni, pokoju badań Rtg. 
 
 
 



                             
 
   

 

PYTANIE 93 
Dotyczy „ZAKUP CYFROWEGO APARATU RTG Z PRZEZNACZENIEM DO BADAŃ DLA 
PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM I CHORYCH ORAZ PO PRZEBYTYM COVID-19.” 
Wnosimy o rezygnację z zapisu nr. 9 „Wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowego montażu, 
zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji Przedmiotu umowy oraz spełnienia wymogów o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.” 
Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu. 

 
 
 
Informuje, iż niniejszym pismem udzielono odpowiedzi na wszystkie zapytania złożone  

do dnia 14.01.2022 r. do godziny 14:00. Nie przewidujemy udzielania odpowiedzi na kolejne pytania. 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 

Wraz z niniejszym pismem na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie  
o konkursie ofert, zamieszczone zostają zmodyfikowane dokumenty: 
- Załącznik nr 1 - Parametry techniczne aparatu RTG 14.01.2022 r.  
- PDF - Pracownia RTG pom. nr 3- załącznik do konkursu. 
 
 

ZATWIERDZIŁA 

BEATA JAGIELSKA – PREZES ZARZĄDU 

 


