15.06.2018
Odpowiedzi na zadawane w toku postępowania pytania – cz. IV:

1. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 122
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych w okresie gwarancji
i rękojmi przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
Prosimy o wskazanie rzeczonego laboratorium, gdyż Wykonawca musi otrzymać od tego
laboratorium wycenę usług, aby wkalkulować ich koszt do ceny ofertowej.
ODP: Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjnego ŁOŚ Sp. z o. o.
2. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 123 i 192
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z urządzeniem niezbędne licencje, oprogramowanie
oraz usługi konieczne do wykonania integracji dostarczonego urządzenia z użytkowanym przez
Zamawiającego systemem PACS/RIS.
Prosimy o wyjaśnienie, czy należy dostarczyć niezbędne licencje, oprogramowanie oraz usługi
związane tylko z aparatem rentgenowskim, czy należy także dostarczyć niezbędne licencje,
oprogramowanie oraz usługi związane z systemem PACS/RIS ?
ODP.: Zamawiający sprecyzował w punktach 123 i 192 zakres integracji konieczny do integracji z
użytkowanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS NetRaaD produkcji firmy CompuGroup Medical
Polska Sp. z o. o. jaki występuje po stronie dostarczanego urządzenia. Zamawiający we własnym zakresie
zapewni właściwe licencje podłączeniowe oraz prace integracyjne po stronie ww. systemów
informatycznych. Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie jest wykonanie odpowiednich dostaw oraz
współpraca z Zamawiającym, której wynikiem będzie opisana w punktach 123 i 192 integracja.
3. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 126.
Zakres zamówienia obejmuje szkolenie co najmniej dwukrotne (przy przekazaniu do eksploatacji i
miesiąc po przekazaniu do eksploatacji) w min. 2 turach, by objąć szkoleniem wszystkie osoby
uprawnione do obsługi urządzenia.
Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsze szkolenie powinno się odbyć po odbiorach sanepidu, tuż
po przekazaniu do eksploatacji. Szkolenia są najbardziej efektywne gdy można podczas nich badać
pacjentów
ODP: Tak; Zamawiający potwierdza
4. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 193.
Zamawiający określił wymagania dotyczące szkoleń dla aparatu jezdnego takie same jak dla aparatu
stacjonarnego. Aparat jezdny ze względu na mniejszy stopień skomplikowania niż aparat
stacjonarny nie wymaga takiej samej ilości szkoleń.
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Czy Zamawiający dopuszcza, by każda tura dla aparatu jezdnego wynosiła min. 3 h, o oznacza
łącznie jeden dzień szkoleń przed przekazaniem i jeden dzień po?
ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza j.w.
5. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 15
Czy Zamawiający poprawi oczywistą pomyłkę w znaku na „≥ 600 mAs” lub dopuści aparat
o większych możliwych nastawach mAs, o ile w aparacie istnieją zabezpieczenia przed
zaaplikowaniem pacjentowi zbyt dużej wartości mAs podczas ekspozycji z automatyką?
Powoduje ona znaczący wzrost kosztów aparatu rtg.
ODP: To nie jest oczywista pomyłka, ale intencja Zamawiającego, by wartość mAs W TRYBIE AEC
nie mogła przekroczyć wartości 600. Oczywiście ograniczenie to nie dotyczy ręcznego trybu
ustawiania parametrów ekspozycji.
6. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 76
Czy Zamawiający dopuści zawieszenie sufitowe lampy z możliwością obrotu wokół osi długiej
ramienia min. 150° w jedną/min 180° w drugą stronę? Jest to wystarczające do wykonania
wszelkich projekcji wiązką poziomą, pod dowolnym kątem względem stołu, statywu lub łóżka.
Zamawiający w odpowiedziach z 08.06.2018 dopuścił bardzo zbliżone rozwiązanie -157/+180 stopni.
ODP: Tak, Zamawiający dopuści.
7. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 88
Czy Zamawiający dopuści stół, który można także na krawędzi stołu obciążyć do 200 kg, natomiast
do 300 kg na środku stołu z zachowaną możliwością zmiany wysokości blatu stołu?
ODP: Zamawiający dopuszcza granice wagowe, ale podtrzymuje warunek o zachowaniu
wszystkich funkcjonalności, a nie tylko zmianę wysokości blatu.
8. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 89 i 97
Czy Zamawiający dopuści stacjonarne kratki przeciwrozproszeniowe, jeśli będą się one
charakteryzowały min. 80 l/cm?
ODP: Tak
9. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 90 i 98
Czy zamawiający zgodzi się zmienić w tych punktach zapis „90  FFD  110” na „90  FFD  115”?
Umożliwi on zaoferowanie kratki przeciwrozproszeniowej o ogniskowej 115 cm. Odległość 115 cm
występuje jako dopuszczona w rutynowo wybieranych parametrach ekspozycji w wielu
procedurach wzorcowych.
ODP: Tak, Zamawiający dopuści wartość 115
10. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 95
Czy Zamawiający dopuści statyw o najwyższym możliwym położeniu środka rejestratora (oś wiązki
pozioma do podłogi) min. 172 cm?
ODP: Tak.
11. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 141
Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić ten zapis z wymogów? W punkcie 142 jest punktowany
właściwie ten sam parametr (tak przynajmniej można zrozumieć obecne zapisy).
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ODP: Punkt 141 dotyczy możliwości pracy aparatu, a punkt 142 dotyczy pracy aparatu bez
wpływu na parametry ekspozycji
12. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 158
Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie kierunku ekspozycji w odniesieniu do pionu +/-165° jak
na poniższym rysunku?

ODP: Zamawiający dopuści j.w.
13. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 159
Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie obrotu kolumny wokół osi pionowej +/-90°?
ODP: Zamawiający dopuści j.w.
14. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 190 i 191
Czy Zamawiający dopuści aparat z dwoma tylnymi kołami o średnicy min. 25 cm bez zabezpieczenia
przed najazdem na przewody?
ODP. Zamawiający dopuści taki aparat.
15. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 14
Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację dla aparatu przewoźnego:
Możliwość wykonania ekspozycji po
podłączeniu do gniazdka sieciowego
nawet
przy
rozładowanych
akumulatorach
bez
potrzeby
oczekiwania
na
doładowanie
akumulatorów do pewnego poziomu

Tak/Nie

Punktacja IV

Możliwość przemieszczania aparatu
przy rozładowanych akumulatorach
po zwolnieniu blokady

Tak/Nie

Punktacja IV

Kable do lampy prowadzone
wewnątrz obudowy – konstrukcja
ułatwiająca czyszczenie (bez kabli na
zewnątrz)

Tak/Nie

Punktacja IV

Rączka zintegrowana z obudową
detektora ułatwiająca przenoszenie

Tak/Nie

Punktacja IV
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Możliwość wymiennego stosowania
detektora
z
oferowanego
stacjonarnym aparatami rtg – po
rejestracji detektora z systemu
mobilnego na stacji technika aparatu
stacjonarnego, zdjęcia wykonywane
na
aparacie
stacjonarnym
z
wykorzystaniem tego detektora
znajdą się w folderze pacjenta stacji
aparatu stacjonarnego z zapisanymi
automatycznie w nagłówku DICOM
danymi ekspozycji min. kV, mAs,
dawka)

Tak/Nie

Punktacja IV

ODP: Zamawiający nie przewiduje dodatkowej punktacji.
16. Dotyczy załącznika nr 1 pkt 94
Czy Zamawiający dopuści najniższe możliwe położenie osi wiązki poziomej od podłogi dla FFD 200
cm ≤ 37 cm?
ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza.
17. Czy Zamawiający oczekuje / dopuszcza, by umowa została zawarta na podstawie wzoru umowy
przygotowanego przez Wykonawcę i załączonego do jego oferty?
ODP: Tak, Zamawiający zawrze umowę na wzorze od Wykonawcy. Wzór umowy może być
załączony do oferty, jednak projekt umowy może podlegać modyfikacjom zgodnie z ew.
ustaleniami stron.
18. Czy mając na uwadze, że wykonywanie czynności serwisowych łączy się z potencjalnym dostępem
do danych osobowych zgromadzonych w serwisowanych urządzeniach, Zamawiający przewiduje
zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem wzorów
dostarczonych przez wygrywającego wykonawcę uwzględniających specyfikę świadczonego
serwisu?
ODP: Tak
19. Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę „Wykonawca gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad”
treścią „Wykonawca zapewnia nieodpłatne usunięcie wad”?
ODP: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
20. Dotyczy Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, XV Gwarancja i serwis, punkt 127
Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji i rękojmi Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie
następującej treści do w/w punktu:
„Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu
umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego
uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu
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lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej
termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z
niego.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady /
awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady
konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania
się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar,
powódź, zalanie itp.);
3) materiały eksploatacyjne.
Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego
tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad
fizycznych w ramach gwarancji”
ODP: Tak
21. Dotyczy Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia, XV Gwarancja i serwis, punkt 128
Czy w celu doprecyzowania tego postanowienia Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu
na następujący: „Wszystkie gwarancyjne czynności serwisowe (w tym części, naprawy, przeglądy,
dojazdy i inne) w okresie gwarancji – bezpłatne”
ODP: Tak
22. Proszę o informację odnośnie płatności – ile faktur mamy wystawić i co będzie podstawą ich
wystawienia?
ODP: Jedna faktura wystawiona po protokole końcowym ( po uruchomieniu i odbiorze przez
WSSE)
23. Proszę o wskazanie terminu płatności faktury/faktur.
ODP: 60 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego
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