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Dotyczy: zapytania ofertowego pod nazwą: 

„Dostawę rezonansu magnetycznego oraz Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego” 

NUMER SPRAWY SPZOZ L.dz. 1438/2022 

 

 

       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie poniżej odpowiada  

na zadane pytania: 

  

 

Pytanie 1.   

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, pkt 52 w którym Zamawiający wymaga: 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga bezpłatnej wymiany samego wkładu w 

okresie zaoferowanej gwarancji na urządzenie. 

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy  

 

Pytanie 2.  

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, pkt 153 w którym Zamawiający wymaga: 

 

Prosimy o potwierdzenie, że opisane oprogramowanie ma służyć do diagnostyki/zdalnego 

serwisu/wsparcia aplikacyjnego a nie do wykonywania badań bez interakcji użytkownika. 

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów (PL ora EU), nie wolno uruchomić skanowania 

pacjenta zdalnie (przez operatora nie znajdującego się fizycznie w pracowni), dlatego 
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określenie „całkowite zdalne przejęcie pracy” powinno dotyczyć zastosowań za wyjątkiem 

rozpoczęcia skanu. 

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy  

 

Pytanie 3.  

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ (UMOWA), Art. 3, P. 1 a. i c. w których Zamawiający 

wymaga: 

 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów umowy określonych w tych punktach na 

poniższe?: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy w terminach:  

a. Dostarczenie kompletnego rezonansu magnetycznego (rezonans, szkolenia itp.) w terminie 

do 31 stycznia 2023r.  

(…) 

c. wykonanie robót budowlanych (adaptacji pomieszczeń) wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem 

niezbędnych pozwoleń na użytkowanie w terminie do 31 stycznia 2023r.  

Proponowana zmiana pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu 

oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie może wyrazić zgody na powyższe zmiany, ponieważ 

zadanie dotyczące dostawy Rezonansu Magnetycznego jest związane z realizacja umowy 

dotacji zawartej z Wojewodą Mazowieckim i wymaga zgody organu dotującego.  

 

Pytanie 4. Dot. Wizji lokalnej .  

Uprzejmie prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu na  przeprowadzenia wizji lokalnej 

pomieszczeń pod planowany system.    

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę, 19.07.2022r zamieszczono ogłoszenie o przedłużenie 

wizjo lokalnej do dnia 21.07.2022r. godz. 14:00 .  
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Pytanie 5. Dot. Wzoru umowy.  

Biorąc pod uwagę zakres umowy, opis przedmiotu zamówienia, i wzór oferty  podział na 

pakiety jest sztuczny, zwracamy się z prośbą o przedstawienie dwóch odrębnych umów dla 

poszczególnych zadań , bądź zlikwidowanie podziału na zadania.  W obecnym momencie nie 

ma możliwości realizacji umowy w przypadku złożenia oferty na jedno z zadań.   

 

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.  

 

Zapisy odnośnie adaptacji w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY 

LP 

 

PARAMETR WARTOŚĆ 

WYMAGANA 

 

PARAMETR 

OFEROWANY 

/WARTOŚĆ  

KRYTERIA 

OCENY 

1. 1

. 

Pełna gwarancja na wszystkie 

oferowane urządzenia wchodzące w 

skład oferowanego rezonansu 

magnetycznego  

 – min. 24 miesiące 

 

Tak 

Podać 
 Bez oceny 

2.  Pełna gwarancja na wszystkie 

wykonane prace adaptacyjne 

(roboty budowlane) – 60 miesięcy 

 

Tak 

Podać 
 Bez oceny 

 Dostawa i montaż kompletnej klatki 

Faraday’a z quench-rurą z 

wykończeniem wnętrza (w tym 

regał na cewki), klatka wyposażona 

w 1 okno i 1 drzwi do sterowni, 

wszelkie prace wykończeniowymi 

na zewnątrz i wewnątrz. W 

przypadku konieczności powinna 

zostać wyposażona w niezbędny 

ekran w związku z sąsiadującymi 

pomieszczeniami, w których 

znajduje się wrażliwa aparatura 

medyczna, w szczególności sprzęt 

diagnostyczny laboratoryjny 

znajdujący się w pomieszczeniach 

bezpośrednio pod pomieszczeniami 

pracowni rezonansu magnetycznego 

 

Tak  Bez oceny 

 

 


