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Kielce dn., 27.07.2021r.

Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SWZ
ODPOWIEDZI
NA WNIOSKI WYKONAWCÓW
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację
mammografu cyfrowego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammografy" na lata 2021-2022
Zamawiający – Mammografia Sp.z.o.o. ul. Padewskiego 48, 25-502 Kielce,
udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz działając
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129) dokonuje wyjaśnień treści SWZ:
1. Wnosimy o zmniejszenie zakresu części projektowej zamówienia do przygotowania
propozycji usytuowania aparatu przez producenta i przekazania jej Zamawiającemu w formie
elektronicznej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o zmianę w punkcie V SIWZ
oraz punktu 3 formularza ofertowego słowa projekt na określenie usytuowanie aparatu oraz
likwidację całego paragrafu nr 4 umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowane zmiany.
2. Zamawiający w pkt III.5 SWZ wymaga zaoferowania przez wykonawcę 60 dniowego terminu
płatności natomiast w Załączniku nr 1 – Ofercie – oraz w projekcie umowy Zamawiający
podaje termin płatności do 30 dni. Z uwagi na rozbieżności proszę o stosowną korektę
zapisów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian
i ujednoliceniem zapisu do „60 dniowego terminu płatności”.
3. Dotyczy SWZ, rozdział IX pkt. 2 SWZ - Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach,
ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu,
Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są
prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu
posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego
mammografu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza potwierdzenie oświadczeniem
podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta i serwisu.
4. §3 ust. 4 umowy – Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne roszczenie z tytułu wad, usterek
sprzętu po dokonaniu odbioru będą dokonywane na podstawie gwarancji lub rękojmi.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , iż ewentualne roszczenia będą dokonywane na
podstawie gwarancji lub rękojmi.
5. §3 ust. 5 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku
stwierdzenia przez pracownika Zamawiającego wad w dostarczonym sprzęcie przed lub w
czasie jego instalacji, uruchomienia i podłączenia, Wykonawca zobowiązuje się do

nieodpłatnej wymiany wadliwego elementu/ podzespołu na wolny od wad.”? Z uwagi na
modułową budowę mammografu wymianie podlega wadliwy element/ podzespołu a nie cały
aparat.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na zaproponowany.
6. §6 ust. 2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słów: „wykonanie
projektów i prac remontowo-budowlanych”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
7. System nie ma ograniczenia co do pojemności zainstalowanych dysków Prosimy o rezygnację
z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i premiującego wykonawców
którzy
oparli
swój model
licencyjny na
ilości
podłączanych
urządzeń.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.
8. Lista badań jest sortowana automatycznie po najczęściej wybieranych rodzajach badań, Czy
Zamawiający dopuści listę badań sortowaną zgodnie z wyborem użytkownika? Każdy
użytkownik
ma
swoje
preferencje
co
do
sortowania
listy.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.
9. Podczas konfiguracji szablonów istnieje możliwość przypisania zmiennych dla: dane
personalne pacjenta, daty badania, daty opisu, technik wykonujący, uwagi zawarte podczas
tworzenia zlecenia, placówka/lekarz zlecający, imię i nazwisko radiologa oraz jego nr,
wstawienie dowolnego pliku w formacie .jpg Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania
jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłączenie na jednego producenta
oprogramowania.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

