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Zielona Góra 02.08.2021 r. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

zamówienia jest Zakup aparatu HDR nr sprawy: TZ.280.29.2021, TED 2021/S 134-355709 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zwanej dalej ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły  

pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 

 

dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny 

W formularzu parametrów technicznych aparat HDR zawiera pozycje, które w rozumieniu Ustawy o wyrobach 

medycznych nie są takowymi (np. druki, termohigribarometr) i w związku z tym podlegają innej niż wyrób 

medyczny stawce VAT (23%). W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w formularzu 

cenowym na aparat HDR ze stawką 8% i aparat HRD ze stawką 23% 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje tabelę w pkt A załącznika nr 2 do SWZ. Tym samym zmienia załącznik 

nr 2 do SWZ. 

 

Pytanie 2 

 

dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawienie tabelki z parametrami sprzętowymi, tak aby możliwe było 

potwierdzenie oferowanego parametru / funkcji / warunków. W obecnej postaci oferowane parametry można 

wpisać jedynie dla pozycji I. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje tabelę w pkt B załącznika nr 2 do SWZ w zakresie parametrów 

ocenianych. Tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Pytanie 3 

 

dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny pkt. 17 

Zamawiający określił osłonność sejfu na minimum 13 Ci. Oferowany aparat HDR posiada źródło, którego 

maksymalna aktywność wynosi 12 Ci. Oraz sejf umożliwiający przechowywanie źródła o maksymalnej 

aktywności 12 Ci. Mając na uwadze uczciwą konkurencję oraz umożliwienie złożenia konkurencyjnej oferety, 

nie podlegającej odrzuceniu, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje i uzna warunek za 

spełniony przez aparat HDR, którego osłonność sejfu zabezpieczy maksymalną dopuszczalną dla danego 

aparatu aktywność źródła? 
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Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje  i uzna warunek za spełniony przez aparat, którego osłonność sejfu 

zabezpieczy maksymalną dopuszczalną dla danego aparatu aktywność źródła. W  tym wypadku                                    

o wymienionym przez zadającego pytanie aparacie o maksymalnej aktywności 12 Ci oraz sejfie 

umożliwiającym przechowywanie takiego źródła tj. o maksymalnej aktywności 12 Ci. Tym samym 

Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 

Pytanie 4 

dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny pkt. 21 

Zamawiający opisał konieczność wykonania testu drożności kanału do końca aplikatora. Czy Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeśli dostarczany aparat wykona test drożności do ostatniej, zaplanowanej pozycji 

źródła? Oferowany przez nas system wykorzystuje technikę źródła kroczącego do przodu, dlatego nie ma 

konieczności sprawdzania drożności całego kanału a jedynie sprawdzenie ostatniej pozycji, na którą ma być 

wysunięte źródło. 

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli dostarczony aparat wykona test drożności do 

ostatniej zaplanowanej pozycji źródła. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 

 

 

Pytanie 5 

dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny pkt. 39 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty, która zawierać będzie jedno urządzenie (linijkę) do weryfikacji 

pierwszej pozycji źródła? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści ofertę, która zawierać będzie jedno urządzenie (linijkę) do weryfikacji 

pierwszej pozycji źródła. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Pytanie 6 

dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny 

Czy Zamawiający w ramach wyposażenia do zapewniania jakości i bezpieczeństwa oczekuje od Oferenta 

dostarczenie systemu do monitorowania pacjenta w trakcie terapii, zapewniający dwukierunkową 

komunikację 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu audiowizualnego do monitorowania pacjenta                 

w trakcie terapii, który zapewnia dwukierunkową komunikację. Tym samym Zamawiający zmienia w  pkt 

38 formularza cenowo-technicznego załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Pytanie 7 

dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny pkt 45 

W punkcie 45 Zamawiający określił parametry podlegające punktacji do aplikatora ginekologicznego typu 

Fletcher z funkcją aplikacji śródtkankowych przystosowanego do obrazowania CT/MR. Czy niespełnienie 

tego parametru zwalnia Zamawiającego z dostarczenia aplikatora typu Fletcher a co za tym idzie konieczność 

spełnienia punktów 46 do 49? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z pkt 45 formularza cenowo-technicznego 

zestawu aplikatora ginekologicznego typu Fletcher z funkcją aplikacji śródtkankowych - 1kpl, 

przystosowanego do obrazowania CT/MR. Aplikator zawiera owoidy  (z otworami na igły) w czterech 
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rozmiarach, przy czym największy rozmiar, czyli średnica przekroju wynosi  nie więcej niż 25 mm oraz 

sondy domaciczne o co najmniej trzech kątach nachylenia ( 15°, 30° i 45° )  i czterech  długościach (30mm, 

40mm, 50mm, 60mm). Zamawiający informuje, że w związku ze zmianami parametr z pkt 45 nie jest 

parametrem punktowanym w kryterium oceny ofert (fakultatywnym) a obligatoryjnym. Tym samym 

Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ. 

 

Pytanie 8 

dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny pkt 59 

Zamawiający jest w posiadaniu systemu do brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym (Oncentra Prostate) 

firmy Nucletron, w związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje modernizacji posiadanego systemu do 

najnowszej na rynku wersji a w przypadku niemożności wykonania przez Oferenta takiej modernizacji, 

dostarczenie nowego systemu zgodnego z parametrami wymienionymi w formularzu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie  aktualizacji posiadanego systemu Oncentra Prostate do 

najnowszej na rynku wersji, a w przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę takiej modernizacji, 

dostarczenie nowego systemu zgodnego z parametrami wymienionymi w formularzu. Tym samym 

Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 2 do SWZ formularzu cenowo-technicznym w zakresie pkt 

59-64. 

 

Pytanie 9 

dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowo-techniczny pkt 104 

Zamawiający jest w posiadaniu systemu do planowania brachyterapii (Oncentra Brachy) firmy Nucletron,                 

w związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje modernizacji posiadanego systemu do najnowszej na 

rynku wersji i rozbudowę go o licencję do planowania odwrotnego „inverse planning” a w przypadku 

niemożności wykonania przez Oferenta takiej modernizacji, dostarczenie nowego systemu zgodnego                           

z parametrami wymienionymi w formularzu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie  aktualizacji posiadanego systemu Oncentra Brachy do 

najnowszej na rynku wersji i wzbogacenie go o licencję planowania odwrotnego „inverse planning”,                

a w przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę takiej modernizacji, dostarczenie nowego systemu 

zgodnego z parametrami wymienionymi w formularzu. Tym samym Zamawiający modyfikuje zapisy                          

w załączniku nr 2 do SWZ formularzu cenowo-technicznym w zakresie pkt 104. 

 

 

            Prezes Zarządu 

            Marek Działoszyński 

            podpis na oryginale 

 

Załączniki: 

- Formularz cenowo-techniczny załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji z dnia 02.08.2021 r. 

 

UWAGA 

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym 

piśmie nie zostały wymienione. 

Publikacja: 

www.bip.szpital.zgo.pl 

a/a TZ.280.29.2021      


