
 
 

 

 

 
Malbork, dnia 6 lipca 2021 r. 

Informacja o pytaniach do WZ 
 
 do postępowania pn. „Zakup mammografu dla Ośrodka Medycznego "Mederi" E. i M. Winiarscy, B. i K. 
Lutomirscy spółka jawna z siedzibą w Malborku”. 
 
Zamawiający informuje, że wykonawca/y zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści WZ. 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
 
Pytanie nr 1   
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 9 
 

9.   Generator zintegrowany w statywie mammografu  TAK  

 
Czy Zamawiający dopuści generator niezintegrowany ze statywem mammografu ? 
 
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że wymóg ten nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, gdyż 
generator w nowoczesnych mammografach zajmuje mało miejsca i w żaden sposób nie utrudnia dostępu do 
mammografu oraz co najważniejsze nie wpływa to na wielkość wymaganego pomieszczenia do instalacji 
mammografu. Potwierdzeniem faktu, iż mammograf z generatorem niezabudowanym w statywie w żaden 
sposób nie wymaga większego pomieszczenia oraz nie ogranicza jego możliwości diagnostycznych jest jego 
skuteczna praca w kilkudziesięciu pracowniach mammograficznych w Polsce zarówno w wersji podstawowej, jaki 
i z tomosyntezą oraz biopsją. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że rozwiązanie z generatorem zlokalizowanym 
poza obudową statywu urządzenia jest funkcjonalnie korzystniejsze. Pozwala na lepsze chłodzenie generatora, 
który w czasie pracy wydziela dużą ilość ciepła. Poprawia również warunki serwisowania sprzętu, przez co wpływa 
na znaczne skrócenie czasu przestoju aparatu w czasie dokonywania niezbędnych przeglądów czy napraw. 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza generator niezintegrowany ze statywem mammografu. Wymóg 
pkt.9 Załącznika do WZ zostaje usunięty. 

 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 19 
 

19.   Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy, zależnie od terminologii producenta)   Min. 700 kHU 
  

 
Czy Zamawiający dopuści mammograf wyposażony w lampę, dla której pojemność cieplna wynosi 500 kHU?  
W proponowanym rozwiązaniu oferujemy najwyższej jakości mammograf z anodą o pojemności cieplnej 300 
kHU, w związku z tym wartość pojemności cieplnej lampy w proponowanym przez nas mammografie, nie musi 
być tak wysoka, jak wymaga Zamawiający. Różnica jest niewielka, a zgoda Zamawiającego na pojemność cieplną 
lampy (kołpaka) równą 500kHU umożliwi przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne 
z zasadą uczciwej konkurencji. Należy również podkreślić, że proponowana pojemność cieplna w żaden sposób 
nie ogranicza możliwości diagnostycznych mammografu. 
 
 

ODPOWIEDŹ:  Tak. Wymóg pojemności cieplnej lampy (lub kołpaka lampy, zależnie od terminologii 
producenta) zostaje obniżony do wartości min. 500 kHU, pkt 19 załącznika do WZ zostaje zmieniony 



 
 

 

 

 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 27 
 

27.   Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy 
ucisk - gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując 
optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki; możliwość 
aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne  

TAK/NIE  

 
Czy Zamawiający uzna poniższe rozwiązanie za równoważne i przyzna dodatkowe punkty? 
„Technik dobiera manualnie siłę kompresji do gęstości i typu tkanki. Aparat automatycznie dobiera tempo 
kompresji (siła x czas) w zależności od gęstości badanej tkanki. Możliwość aplikacji większego ucisku przez 
technika, jeśli uzna to za stosowne” 
 
 

ODPOWIEDŹ: Treść pkt 27 załącznika nr 1 zostaje zmieniona: Aparat automatycznie dobiera optymalną 
siłę kompresji przy zachowaniu optymalnej jakości obrazu; technik ma możliwość  aplikacji większego 
ucisku  jeśli uzna  to za stosowne 

 
Pytanie nr 4 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 40 
 

40.   Zestaw do zdjęć powiększonych, o współczynniku powiększenia min. 1,5x  TAK  

 
Czy Zamawiający Zgodzi się zmienić wymóg na "Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia 
co najmniej 1,5x"? lub czy Zamawiający zgodzi się dopuścić aparat z zestawem do zdjęć powiększonych o 
współczynniku powiększenia 1,8x?  
Pragniemy zauważyć, że według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, warunkiem realizacji świadczenia dla 
pogłębionej diagnostyki mammograficznej jest możliwość wykonywania zdjęć z powiększeniem co najmniej 1,5. 
Twardy wymóg posiadania powiększenia 1,5x  jest zatem niczym nieuzasadniony.  
Proponowana modyfikacja zapisu zagwarantuje Zamawiającemu otrzymanie najwyższej klasy urządzenia przy 
jednoczesnym zachowaniu zasady uczciwej konkurencji. 
 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zestaw do zdjęć powiększonych, o współczynniku powiększenia 
min. 1,5x tzn. co najmniej 1,5x – zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia 1,8x 
spełnia to kryterium. 

 
Pytanie nr 5 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 44 
 

44.   Komplet płytek do kompresji dla formatów badań przesiewowych, do zdjęć 
celowanych, powiększonych nie mniej niż 1 płytkę 18x23, 2 płytki 23x29  

TAK  

 
Czy Zamawiający dopuści płytki o rozmiarach: 18x24 cm oraz 24x30 cm? Jest to niewielka różnica, która w żaden 
sposób nie wpływa na jakość obsługi mammografu oraz nie ogranicza jego możliwości diagnostycznych, a co 
najważniejsze spełnia wszelkie wymogi prawne. 
 
 



 
 

 

 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 pkt. 44 poprzez umieszczenie wymogu o 
treści: Komplet płytek do kompresji dla formatów badań przesiewowych, do zdjęć celowanych, 
powiększonych nie mniej niż: 1 płytka o wymiarach co najmniej 18x23 cm, 2 płytki o wymiarach co 
najmniej 23x29 cm 

 
Pytanie nr 6 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 48 
 

48.  
 Matryca detektora dla maksymalnego formatu  
  

Min. (2300 x 3000) 
pikseli  

 
Zamawiający w w/w punkcie dopuszcza mammograf o najniższych parametrach dostępnych na rynku. Z uwagi 
na fakt, że rozdzielczość matrycy detektora stanowi najważniejszy parametr jakościowy prosimy o wprowadzenie 
punktacji jak poniżej. Pozwoli to Zamawiającemu premiowanie najnowszych i najbardziej funkcjonalnych 
rozwiązań. 
 

48.   Matryca detektora dla maksymalnego 
formatu  
  

Min. (2300 x 3000) 
pikseli  

≥ 4000 x 5000 pikseli – 10 pkt. 
< 4000 x 5000 pikseli – 0 pkt. 

 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza dodatkowej punktacji w treści pkt. 48 zał. Nr 1 do WZ 

 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 49 
 

49.   Rozmiar piksela  Max. 100 µm   ≤ 85 µm – 5 pkt  

>85 µm – 0 pkt  
  

Kryterium 2  
  

 
W związku z tym, że na rynku dostępne są mammografy, które posiadają detektory o rozmiarze piksela od 50 do 
100 µm zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację punktacji w tym kryterium na bardziej sprawiedliwą, 
która premiować będzie najlepsze rozwiązania dostępne na rynku. Dlatego też proponujemy: 
 

49.   Rozmiar piksela  Max. 100 µm   ≤ 60 µm – 10 pkt  

61 - 70 µm – 6 pkt  
71 - 80 µm – 4 pkt  
81 - 90 µm – 2 pkt  

>90 µm – 0 pkt  
 

Kryterium 2  
  

 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmiany do treści pkt.49 załącznika nr 1 do WZ 

 
Pytanie nr 8 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 69 
 

69.   Stacja(1 szt.) do opisywania badań mammograficznych   TAK   

 



 
 

 

 

Czy stacja diagnostyczna do opisywania badań mammograficznych zainstalowana będzie w tej samej lokalizacji 
co mammograf? Jeśli nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do przesyłu badań? 

ODPOWIEDŹ: Stacja diagnostyczna do opisywania badań mammograficznych nie będzie zainstalowana w 
tej samej lokalizacji co mammograf. Zamawiający zapewni łącze internetowe do przesyłu badań. 

 
Pytanie nr 9 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 78 
 

78.   Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych zgodnie z polskim prawem:  

- płytki o grubości 0,5cm, 1cm, 3x2 cm   
- fantom o jednorodnej strukturze siatki o oczkach ok.1cm do oceny     
              geometrycznego zniekształcenia obrazu,  
- fantom do oceny jakości obrazu z zatopionymi strukturami,  
- miernik siły kompresji,  

Tak  

 
Czy Zamawiający będzie wymagał oprogramowania wspomagającego wykonywanie testów podstawowych oraz 
szkolenia z w/w zestawu? 
 
 

ODPOWIEDŹ: TAK. Zamawiający będzie wymagał oprogramowania wspomagającego wykonywanie testów 
podstawowych oraz szkolenia z w/w zestawu. 

 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 80, 81, 82, 83 
 

80.   Wykonawca jest zobowiązany w ramach przedmiotu zamówienia do podłączenia 

dostarczanego aparatu wraz ze stacją  akwizycyjną i stacją opisową do  

wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS wraz z zapewnieniem 
odpowiednich licencji, integracji i przesyłaniem danych pacjenta na aparat za pomocą 
DICOM ModalityWorklist.  

Tak  

81.   W ramach dostawy Wykonawca zapewni dostarczenie licencji systemu PACS 

(rozbudowa obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS).  

System PACS winien:  
- działać w technologii WEB  
- posiadać nielimitowaną ilość użytkowników  
- posiadać nielimitowaną ilość przechowywanych badań diagnostycznych oraz 
obrazów DICOM  
- działać w oparciu o jedną bazę danych z użytkowanym obecnie systemem RIS  
- działać w oparciu o jeden interfejs użytkownika z użytkowanym obecnie 
systemem RIS  
- posiadać wbudowaną funkcjonalność przeglądarki referencyjnej i zapewniać 
możliwość podglądu badań diagnostycznych obrazowych w oparciu o tę przeglądarkę 
dla nielimitowanej ilości użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego w 
ramach infrastruktury IT Zamawiającego.  

Tak  



 
 

 

 

82.   W ramach dostawy Wykonawca zapewni dostawę  
zintegrowanego z systemem PACS systemu monitorowania dawki pacjenta. System 
monitorowania dawki winien:  
- działać w sposób zgodny z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 kwietnia 2017 
„w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla 
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” - generować w sposób automatyczny 
raporty zgodne z ww. Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 kwietnia 2017r.  

Tak  

83.   W ramach dostawy Wykonawca zapewni dostarczenie licencji systemu RIS (rozbudowa 
obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu RIS). System RIS winien:  

- działać w technologii WEB  
- posiadać nielimitowaną ilość użytkowników  
- działać w oparciu o jedną bazę danych z użytkowanym obecnie systemem 
PACS  
- działać w oparciu o jeden interfejs użytkownika z  
użytkowanym obecnie systemem PACS  
- posiadać integrację z użytkowanym przez  
Zamawiającego systemem mMedicaw zakresie danych pacjenta kierowanego na 
badania diagnostyczne, rodzaju zleconego badania diagnostycznego oraz generowania 
DicomModalityWorklist’y.  

Tak  

 
Nawiązując do w/w punktów prosimy o informacje jaki system PACS oraz RIS wykorzystywany jest przez 
Zamawiajacego? 
 
 

ODPOWIEDŹ: Orthanc DICOM serwer 

 
Pytanie nr 11 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 89 
 

89.   Gwarancja na aparat – min. 36 miesięcy  Tak, podać  

 
Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację w/w zapisu, ponieważ w obecnym kształcie nie jest precyzyjna 
(nie wiadomo, czy ma obejmować lampę oraz detektor) oraz nie jest korzystna. Proponujemy następującą treść: 
 

89.   Pełna gwarancja na aparat (obejmująca również lampę  
oraz detektor) – min. 36 miesięcy  

Tak, podać 

 

36 miesięcy – 0 pkt. 
48 miesięcy – 5 pkt. 

60 miesięcy – 15 pkt. 

 
 

ODPOWIEDŹ: vide odpowiedź do pytania nr 20 

 
Pytanie nr 12 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 85 
 

85.   W ramach dostawy Wykonawca zapewni dostarczenie kamery cyfrowej do wydruku 
obrazów mammograficznych zgodnej z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 
listopada 2020r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  

Tak  



 
 

 

 

 
Zwracamy się do Zamawiającego o informację, w którym miejscu ma być zainstalowana kamera cyfrowa do 
wydruku obrazów mammograficznych? 
 
 

ODPOWIEDŹ: W pomieszczeniu sąsiadującym z pomieszczeniem, w którym umiejscowiony będzie 
mammograf 

 
Pytanie nr 13 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 7 
 

7.   Mammograf fabrycznie nowy i nie używany, rok produkcji 2021   TAK, podać  

 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany mammograf miał możliwość rozbudowy (bez wymiany 
detektora oraz na miejscu instalacji mammografu)  o tomosyntezę i biopsję?  
Wszyscy najwięksi producenci mammografów (GE, Siemens, FUJI, Hologic, Planmed) w swojej ofercie posiadają 
mammograf z możliwością rozbudowy, czyli wymóg ten w żaden sposób nie ogranicza konkurencyjności, a 
jedynie zabezpiecza dobrze pojęty interes Zamawiającego, np. w sytuacji, gdy tomosynteza będzie warunkiem 
koniecznym ubiegania się o kontrakt na wykonywanie badań przesiewowych. Brak możliwości rozbudowy o 
tomosyntezę wiąże się  z wymianą mammografu na nowy, a to jest znacznie droższe rozwiązanie, niż rozbudowa 
o tą funkcjonalność. 
 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza dodatkową punktację gdy oferowany mammograf posiada 
możliwość rozbudowy o tomosyntezę 
 

 

7.   Mammograf fabrycznie nowy i nie używany, rok 
produkcji 2021   

TAK, podać  Brak możliwości rozbudowy – 0 pkt. 
 
Możliwość rozbudowy o 
tomosyntezę – 10 pkt.  

 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy rozdziały 5 Wykaz wymaganych dokumentów, pkt 7 WZ 
 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia dystrybutora potwierdzającego spełnienie parametrów 
technicznych niewyszczególnionych w kartach katalogowych/ ulotkach? 
Uzasadnienie: 
Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia 
naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się  w 
dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie może uniemożliwić złożenie 
oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów 
technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu. 
 
 
 

ODPOWIEDŹ: TAK 

 
Pytanie nr 15 
Dotyczy rozdziału 7 - Zasady obowiązujące podczas przygotowywania, składania ofert 
 
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert w formie elektronicznej, zaszyfrowanych i przesłanych na wyznaczony 
adres e-mail Zamawiającego (mederibiuro@wp.pl), opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 



 
 

 

 

Hasło do odszyfrowania oferty, zostanie przekazane niezwłocznie po upływie terminu składania ofert (tj. po 
godz.11:00) i nie później niż przed godziną otwarcia ofert  (tj. godzina 11:30).  
Taki sposób składania ofert pozwoli na złożenie ważnych ofert w wyznaczonym do tego terminie oraz uniknięcie 
ryzyka niedostarczenia oferty przez kuriera, na co Wykonawcy nie mają wpływu.   
 
Jeżeli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie godziny składania ofert na późniejszą, z uwagi na 
krótki termin na składanie ofert oraz wymóg złożenia oferty papierowej, a co za tym idzie przesłania ofert za 
pośrednictwem kuriera przez Wykonawców? Wyznaczenie tak wczesnej godziny składania ofert, może 
spowodować niedostarczenie w wyznaczonym terminie ofert przesłanych  
za pośrednictwem kuriera. 
 

ODPOWIEDŹ: Mając na względzie zapewnienie wykonawcom możliwości dostosowania treści ofert do 
zmieniających się wymagań Zamawiającego, termin składania ofert został przedłużony do dnia 12 lipca 
2021 r. godz. 15.00. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 

 
Pytanie nr 16 
Dotyczy formularza ofertowego – punkt nr 2 oraz tabela nr 1 
 
Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę podatku vat %, w 
tabeli nr 1 formularza ofertowego (kolumna stawka VAT%) oraz w pkt. 2 „,w tym podatek VAT w wysokości : 
………%”, jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% - zgodnie 
z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT? 
Czy wpisanie stawek „8% i 23%” w ww. pozycjach będzie wystarczające? 
 

ODPOWIEDŹ: Wpisanie stawek „8% i 23%” w ww. pozycjach będzie wystarczające. 

 
Pytanie nr 17 
Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy  
z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 
Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym. 
 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy  
z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
Pytanie nr 18 
Dotyczy § 10 Kary umowne ust. 1 i 2 umowy 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do w wysokości 0,2 % kwoty brutto,  
o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy (określonej dla Etapu 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 
Pozostawienie kar na tak wysokim poziomie, spowoduje niepotrzebny wzrost ceny, z uwagi na konieczność 
uwzględnienia ewentualnego ryzyka. 

 
 

 

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę 

 
Pytanie nr 19 
Pytanie nr 1  

Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ   
  

Ze względu na zabezpieczenie interesu Zamawiającego proponujemy wprowadzenie zapisu gwarantującego 
bezpłatne udostępnienie przez Wykonawcę kodów serwisowych do aparatu z dniem wygaśnięcia gwarancji na 
aparat. Dzięki temu zapisowi Zamawiający zabezpieczy swój interes wyboru najkorzystniejszej oferty naprawy i 
serwisu po wygaśnięciu gwarancji.  



 
 

 

 

  

Propozycja zapisu:  
Wykonawca zapewnia bezpłatne i bezterminowe udostępnienie kodów serwisowych do aparatu z dniem 

wygaśnięcia gwarancji  na aparat.  

  

ODPOWIEDŹ: przedmiotowy wymóg został zawarty w załączniku nr 4 do WZ (§4 ust 16 pkt. 5 wzoru 
umowy):  
 
5) jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy 
serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie 
kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do 
oprogramowania będą nieodpłatnie protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w 
ostatnim dniu trwania gwarancji. 

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ  pkt.89 
   

Ze względu na zapisy umowy Zamawiającego z Ministerstwem Zdrowia dotyczące wymogu użytkowania aparatu 

mammograficznego przez min 5 lat i ze względu na interes Zamawiającego proponujemy dopisanie wymogu 

przestawienia przez Wykonawców, przedmiotowej oferty z gwarancją na aparat na okres 60 miesięcy. 

Alternatywnym rozwiązaniem zabezpieczającym Państwa interesy jest wprowadzenie dodatkowej punktacji za 

zaoferowanie przedłużonej gwarancji na okres 5 lat.   

  

Dzięki powyższemu zapisowi, Zamawiający zagwarantuje sobie w przetargu możliwość wyboru oferty biorąc pod 
uwagę wysokość kosztów związanych z eksploatacją Przedmiotu Zapytania Publicznego co pozwoli 
zminimalizować ryzyko związane z jednostronnym ustalaniem cen związanych z serwisem i naprawą sprzętu.  
  

Propozycja zapisu:  

  
Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 3 letnią  

gwarancję prawidłowego działania oferowanego 

urządzenia, obejmującą części zamienne, w tym 

lampę RTG wszystkie elementy peryferyjne, 

wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna 

gwarancja)  

TAK  

Wykonawca ma obowiązek 

podać niniejszą wartość w 

pełnych latach.  

3 lata  - 0 pkt  

4 lata - 5 pkt  

5 lat i więcej  10 pkt  

Kryterium 2  

  

  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmodyfikował treść pkt.89 załącznika nr 1 do WZ wprowadzając dodatkowo 
punktowaną pełną gwarancję w okresie 5 i więcej lat.  

 

Pytanie nr 21 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ pkt 27  
  

Zastosowanie pełnej automatyzacji ucisku piersi pacjentki, w preferowanej przez Zamawiającego formie, nie jest 
rozwiązaniem optymalnym. Ze względu na różny próg odczuwania dyskomfortu  bólowego przez pacjentki,  
istotą działania przy tak delikatnym elemencie procesu badania jakim jest - ucisk piersi pacjentki - jest pełna 
kontrola ucisku przez operatora. W oferowanym przez nas rozwiązaniu prędkość ucisku zmienia się wraz z siłą 
nacisku, a operator ma możliwość swobodnego (motorowego i ręcznego) regulowania siły ucisku zgodnie z 
wymogiem Zamawiającego. Prosimy o uznanie powyższego rozwiązania za równoważne wymaganemu i 
przyznanie mu 10 punktów.  

    

  

  



 
 

 

 

Propozycja zapisu:  

  Aparat dobiera optymalną siłę kompresji:  

- na podstawie podatności piersi na dalszy 
ucisk gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość 
ucisk zatrzymuje się;  
- lub ze zmienną prędkością ucisku zależnie od 
siły ucisku;  

oferując  optymalną  jakość  obrazu 

 przy  jak najmniejszym 

 dyskomforcie  dla  pacjentki; 

możliwość  aplikacji  większego 

 ucisku  przez technika, jeśli uzna on to za 

stosowne”  

TAK/NIE  

  

TAK –10 pkt  

NIE –0 pkt  

Kryterium 2  

  

  

Alternatywnie wnosimy o usunięcie wymogu w całości i zastąpienie go oceną przedłużonej gwarancji.   

  

Prosimy o wzięcie  pod uwagę, że oryginalne kryterium tj:   
  

„Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk -gdy pierś przestaje 
zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym 
dyskomforcie dla pacjentki; możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne”  
  

będzie spełnione tylko przez jednego producenta mammografów. Przyznanie 10 punktów w systemie wag 
kryteriów podanych w Państwa Warunkach Zamówienia, będzie znaczyło, że inni oferenci będą musieli złożyć 
ofertę o 100 tys. zł niższą (wartość maksymalna  ofert wynosi w podobnych postępowaniach 600 tys. pln gdzie 
za najniższą cenę przyznawane jest 60 pkt. Każde przyznanie 10 pkt. w ramach kryteriów przyznanych za 
„Parametry techniczne” równoważne jest więc w przetargu kwocie 100 tys. złotych).  
  

Prosimy zauważyć, że obecnie zapis promuje rozwiązanie jednego oferenta a nie rozwiązania korzystne dla 
Zamawiającego.  
  

  

ODPOWIEDŹ: vide – odpowiedź do pytania nr 3 

 

Pytanie nr 22 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ pkt 39  
  

39.  Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko 

i imię pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla 

zmniejszenia możliwości pomyłek - przypisania 

zdjęć do niewłaściwej osoby  

TAK/NIE  TAK – 5 pkt NIE 
– 0 pkt  

Kryterium 2  

  

  

Procedura badania mammograficznego rozpoczyna się od pozycjonowania pacjentki przy statywie. Następnie, 
każdorazowo operator podchodzi do stacji akwizycyjnej i wykonuje badanie. Na stacji akwizycyjnej pokazywane 
są wszystkie istotne dane pacjenta w tym Imię i Nazwisko. tj. wykonując badanie operator widzi na jakim 
pacjencie wykonywane jest badanie.  
  

Czy funkcjonalność polegająca na wyświetlaniu na statywie imienia i nazwiska jest warta przyznawaniu 5 
punktów za ten element, a nie wyświetlanie danych 0 pkt? Czy nie wystarczy wyświetlanie Imienia i Nazwiska 
pacjentki na stacji akwizycyjnej? Biorąc pod uwagę Państwa wagowy rozkład punktów, każdy punkt jest wart 10 
tys. zł, a co za tym idzie funkcjonalność polegająca na wyświetlaniu Imienia i Nazwiska na statywie warte jest 50 
tys. zł.  



 
 

 

 

  

Biorąc pod uwagę powyższe proponujemy, żeby zamawiający przyznał dodatkowe punkty gdy na 

wyświetlaczu na statywie lub na stacji akwizycyjnej podawane jest nazwisko i imię pacjentki w celu 

dodatkowej kontroli dla zmniejszenia możliwości pomyłek - przypisania zdjęć do niewłaściwej osoby.   

  

Propozycja zmiany zapisu WZ pkt 39 na:  

39.  Na wyświetlaczu na statywie lub na stacji 

akwizycyjnej podawane nazwisko i imię pacjentki 

w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia 

możliwości pomyłek -przypisania zdjęć do 

niewłaściwej osoby  

TAK/NIE  TAK –5 pkt  

NIE –0 pkt  

Kryterium 2  

 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza funkcjonalność wskazywania imienia i nazwiska pacjentki zarówno 
na wyświetlaczu statywu urządzenia lub na stacji akwizycyjnej. Spełnienie tego kryterium nie będzie 
dodatkowo punktowane. Pkt 39 WZ ulega zmianie na:  

 

39.  Na wyświetlaczu na statywie lub stacji 

akwizycyjnej podawane nazwisko i imię pacjentki 

w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia 

możliwości pomyłek - przypisania zdjęć do 

niewłaściwej osoby  

 TAK: wyświetlacz na 

statywie 

 

TAK: 

Wyświetlacz na stacji 

akwizycyjnej 

 

(zaznaczyć odpowiednio) 

 bez punktacji 

 
Pytanie nr 23 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ pkt 42  
  

42  Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja 

powoduje automatyczne przemieszczenie się 

aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej 

projekcji, ustawionej w procedurze badania. W 

przypadku korekty przez technika kąta 

ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji 

MLO aparat automatycznie zastosuje 

skorygowany kąt podczas drugiej projekcji MLO 

tej pacjentki.  

TAK/NIE  TAK –5 pkt  

NIE –0 pkt  

Kryterium 2  

  

  

Prosimy o uznanie równoważnego rozwiązania mammografu, w którym każda sekwencja jest obsługiwana 
jednym i tym samym przyciskiem i pozwala na ustawienie różnych kątów projekcji MLO dla każdej z projekcji. 
W procedurze badania operator ma możliwość ustawienia i wyboru jednej z 8 sekwencji automatycznego 
przemieszczenie się aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji.  
  

Uzasadnienie:  

Proponowana funkcja daje operatorowi równie duże możliwości jak funkcja preferowana punktowo. Nie wymaga 
ponadto od operatora  ręcznej korekty ustawień.  
 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje równoważność zaproponowanego rozwiązania z treścią pkt 42 
załącznika nr 1 do WZ. 

 



 
 

 

 

 
Pytanie nr 24 Dotyczy Warunków zamówienia rozdział II, pkt.2 Termin wykonania zamówienia  
  
Zamawiający w rozdziale II, pkt. 2 WZ wymaga, aby do dnia 31.08.2021 został dostarczony mammograf. 
Ogłoszenie konkursowe Narodowego Funduszu Zdrowia mówi natomiast o terminie nie późniejszym niż 30 
września 2021. Czy Zamawiający mając na względzie wydłużone terminy dostaw u wszystkich potencjalnych 
Wykonawców zgodzi się przesunąć ten termin do dnia określonego w ogłoszeniu konkursu NFZ? Pozytywna 
odpowiedź pozwoli na złożenie bardziej atrakcyjnych ofert pod kątem cenowym z uwagi na zdecydowanie 
mniejsze koszty transportu planowego w stosunku do dostaw przyspieszonych realizowanych drogą lotniczą.  
  
  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 
Pytanie nr 25 Dotyczy Warunków zamówienia rozdział II, pkt. 3 Warunki udziału w postępowaniu  
  
Zamawiający w rozdziale II, pkt. 3 WZ wymaga :   
Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie): Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy 
warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje 
dostawę, której należyte wykonanie zostało potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego była wykonana, w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia niniejszego warunku tj. wykazał się m.in. jednym zamówieniem, 
polegającym na dostawie urządzeń diagnostycznych typu mammograf o wartości brutto nie mniejszej niż 500 
000,00 zł.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość przedłożenia na potwierdzenie spełniania ww. warunku, wykazu 
dostaw obejmującego swoim zakresem dostawy tomografów komputerowych wraz z adaptacją pomieszczeń o 
wartości znacznie przekraczającej wartość niniejszego zamówienia. Biorąc pod uwagę fakt, że warunek zdolności 
technicznej lub zawodowej w zamyśle ustawodawcy ma na celu potwierdzenie zdolności potencjalnego 
Wykonawcy do wykonania zamówienia, umożliwienie Wykonawcy złożenia wykazu zawierającego ww. 
zrealizowane dostawy wraz  z adaptacją pomieszczeń w pełni potwierdza ww. zdolność Wykonawcy do realizacji 
zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Ponadto, należy podkreślić, że dostawa, instalacja, 
konfiguracja oraz uruchomienie tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń pod pracownię jest o 
wiele bardziej skomplikowanym i trudniejszym procesem niż opisany przez Zamawiającego przedmiot 
zamówienia.  
  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wykazu dostaw j.w. Zmodyfikowano WZ oraz 
załącznik nr 2a do WZ 

 
Pytanie nr 26 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części V pkt. 40   
  
Czy Zamawiający zgodzi się dołączyć do listy parametrów ocenianych tak ważną funkcjonalność jak zestaw do 
powiększeń w następujący sposób?  
  

Zestaw do powiększeń 1,5x i 1,8x  1,5x i 1,8x – 2 pkt 1,5x – 0 pkt  

  
Dwa zestawy do powiększeń w dwóch rozmiarach pozwolą na dokładniejszą diagnostykę.  
  
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje dodatkowej punktacji dot. zestawu do powiększeń 

 
Pytanie nr 27 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części III pkt. 19   
  
W punkcie 19 w sekcji Lampa RTG Załącznika nr 1 do WZ Zamawiający wymaga aby pojemność cieplna lampy (lub 
kołpaka lampy, zależnie od terminologii producenta) wynosiła co najmniej 700 kHU. Jest to rozwiązanie 



 
 

 

 

charakterystyczne dla jednego producenta, w którym parametr ten musi być na tak wysokim poziomie ze względu 
na bardzo niską pojemność cieplną anody wynoszącą 162 kHU. Pragniemy poinformować, że w naszym 
mammografie uMammo590i pojemność cieplna lampy wynosi 500 kHU a pojemność anody wynosi 300 kHU. 
Taka architektura systemu jest zdecydowanie wystarczająca do utrzymania wydajności pracy na bardzo wysokim 
poziomie. Wobec powyższego prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, co umożliwi nam złożenie ważnej 
oferty.  
  

ODPOWIEDŹ: Wymóg pojemności cieplnej lampy (lub kołpaka lampy, zależnie od terminologii producenta) 
zostaje obniżony do wartości min. 500 kHU, pkt 19 załącznika do WZ zostaje zmieniony 

 
Pytanie nr 28  Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części V pkt. 36   
  
W punkcie 36 sekcji Statyw Mammograficzny Załącznika nr 1 do WZ Zamawiający wymaga, aby była możliwość 
ustawienia głowicy w pozycji -180stopni (detektor na górze, lampa na dole)  w zakresie ≥ -180 do +180 stopni. 
Aparat uMammo590i pozwala na ustawienie w zakresie +190°/150° co pozwala na wykonanie każdego rodzaju 
ekspozycji (w tym pozycja lampa na dole, detektor na górze).  Wobec powyższego prosimy o dopuszczenie 
naszego rozwiązania, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty.  
  
  
  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje zaproponowane rozwiązanie jako rozwiązanie równoważne z treścią 
pkt. 36 załącznika nr 1 do WZ 

 
Pytanie nr 29 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części V pkt. 39   
  
W punkcie 39 sekcji Statyw Mammograficzny Załącznika nr 1 do WZ Zamawiający wymaga, aby na wyświetlaczu 
na statywie podawane było nazwisko i imię pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenie możliwości 
pomyłek – przypisania zdjęć do niewłaściwej osoby. Pragniemy poinformować, że w proponowanym przez nas 
rozwiązaniu, imię i nazwisko pacjentki wyświetlane jest na stacji technika, która jest umieszczona 1,5 metra od 
mammografu co także dodatkowo kontroluje i zmniejsza możliwość pomyłek oraz przypisania zdjęć do 
niewłaściwej pacjentki.  Wobec powyższego prosimy o przyznanie punktów również za takie rozwiązanie jako 
rozwiązanie równoważne.   
  
 

ODPOWIEDŹ: vide - odpowiedź do pytania nr 22 

 
Pytanie nr 30 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części V pkt. 44  
  
W punkcie 44 w sekcji Statyw Mammograficzny Załącznik nr 1 do WZ Zamawiający wymaga, Komplet płytek do 
kompresji dla formatów badań przesiewowych, do zdjęć celowanych, powiększonych nie mniej niż 1 
płytkę18X23, 2 płytki 23x29. Prosimy o doprecyzowanie wymagania, czy chodzi o wymiary 1 płytki minimum 
18x23 oraz 2 płytek minimum 23x29? Tak tez Zamawiający opisał wymaganie w pkt. 47.   
Wymaganie opisane w obecnym kształcie nie pozwala nam na złożenie ważnej oferty.   
  
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 pkt. 44 poprzez umieszczenie wymogu o 
treści: Komplet płytek do kompresji dla formatów badań przesiewowych, do zdjęć celowanych, 
powiększonych nie mniej niż: 1 płytka o wymiarach co najmniej 18x23 cm, 2 płytki o wymiarach co 
najmniej 23x29 cm 

 
 
 
 
Pytanie nr 31 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części VI pkt pkt. 52  
  



 
 

 

 

W punkcie 52 w sekcji Detektor Cyfrowy Załącznik nr 1 do WZ Zamawiający wymaga, aby czas pomiędzy 
ekspozycjami diagnostycznymi wynosił maksymalnie 25 sekund. Pragniemy poinformować, że w naszym 
mammografie uMammo590i czas pomiędzy ekspozycjami wynosi 26 sekund. Czas oczekiwania większy o 1s jest 
w praktyce niezauważalny i w żaden sposób nie wpływa na tok badania. Wobec powyższego prosimy o 
dopuszczenie naszego rozwiązania, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty.  
  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Treść pkt. 52 załącznika nr 1 do WZ 
została zmieniona. 

 
Pytanie nr 32 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części VII pkt. 60  
  
W punkcie 60 w sekcji Konsola Technika – stacja akwizycyjna nr 1 do WZ Zamawiający wymaga, aby System 
operacyjny na którym pracuje Konsola technika była oparta na Windows 10. Nasza stacja opiera się na systemie 
Windows 7, który nie wykazuje żadnej różnicy w stabilności, użytkownik nie widzi różnic w obsłudze systemu oraz 
nie wpływa to na jakość i tok badania. Wobec powyższego prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, co 
umożliwi nam złożenie ważnej oferty.  
  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. System Windows 7 nie jest 
objęty wsparciem technicznym,. Od stycznia 2020 r. nie są dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla 
komputerów z systemem Windows 7. 

 
Pytanie nr 33 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części VII pkt. 61  
  
W punkcie 61 w sekcji Konsola technika- stacja akwizycyjna Załącznika numer 1 do WZ Zamawiający wymaga, 
aby stacja posiadała możliwość zapisu co najmniej 10 000 obrazów.  W sytuacji kiedy praktycznie każdy z 
użytkowników obecnie dysponuje systemem PACS, umożliwiającym archiwizację obrazów, przechowywanie 
obrazów na stacji sprowadza się wyłącznie do badań bieżących. Wszystkie badania praktycznie natychmiast są 
wysyłane po skończeniu badania do systemu archiwizacji. W tej sytuacji nie ma żadnego powodu, żeby 
przechowywać dużą ilość obrazów lokalnie na stacji technika. Wobec powyższego, uważamy, że pojemność 5000 
obrazów, przechowywanych lokalnie, jest w zupełności wystarczająca i prosimy o dopuszczenie naszego 
rozwiązania.  
  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza aby stacja posiadała możliwość zapisu co najmniej 5 000 obrazów. 
Treść pkt. 52 załącznika nr 1 do WZ została zmieniona. 

 
Pytanie nr 34 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części VII pkt. 62  
  
W punkcie 62 w sekcji Konsola technika – stacja akwizycyjna Załącznika numer 1 do WZ Zamawiający wymaga by 
nagrywarka w stacji umożliwiała zapis obrazów na CD i/lub DVD  w formacie DICOM 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”.   
W przypadku pozostawienia tego wymagania prosimy o szczegółowy opis co Zamawiający ma na myśli / do jakich 
zastosowań potrzebny jest ww. tryb.  
  

ODPOWIEDŹ:  Tryb zapisu obrazu „for processing” daje możliwość pogłębionej obróbki utrwalonego 
obrazu. Jest także potrzebny na cele audytu wykonywanych badań. Dokumentacja wskazująca różnice 
pomiędzy formatami „DICOM for processing”, a standardowym „DICOM for presentation” znajduje się 
pod odnośnikiem: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2008-139/pdfs/manuscript-flynn-
processingdisplay.pdf 

 
Pytanie nr 35 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części VII pkt. 64  
  



 
 

 

 

W punkcie 64 w sekcji Konsola Technika – Stacja Akwizycyjna Załącznika numer 1 do WZ Zamawiający wymaga 
by była możliwość zmiany strony i projekcji obrazu po wykonaniu ekspozycji w celu poprawy pomyłek. Prosimy 
o wyjaśnienie, czy chodzi o zmianę strony opisu obrazu czy wykonanie jeszcze raz ekspozycji.   
  
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że w tym wymogu chodzi o zmianę strony i projekcji obrazu bez 
ponownej ekspozycji.  

 
Pytanie nr 36 Dotyczy załącznika nr 1 do WZ tabeli numer 2 w części IX pkt. 80, 81, 83  
  
W punkcie 80 w sekcji Inne Załącznika numer 1 do WZ Zamawiający wymaga by wykonawca  w ramach 
przedmiotu zamówienia do podłączenia dostarczanego aparatu wraz ze stacją akwizycyjną i stacją opisową do 
wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS wraz  z zapewnieniem odpowiednich licencji, 
integracji i przesyłaniem danych pacjenta na aparat za pomocą DICOM ModalityWorklist. Prosimy o wskazanie 
firm lub firmy, która obsługuje Państwa placówkę w zakresie systemu RIS i systemu PACS.  
 
 

ODPOWIEDŹ: AR Andrzej Rozalewicz, arozal@wp.pl 

 


