MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Kamila Jeziorska-Chojecka

Warszawa, dn. 20 listopada 2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Zakup i dostarczenie przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG) z
przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie” (znak sprawy: BOUIV.272.67.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do
zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Czy zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie obowiązku wskazania w składanej ofercie
producenta oraz modelu zaoferowanego urządzenia rentgenowskiego?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego. Zmodyfikowany formularz ofertowy
stanowi załącznik do niemniejszej informacji.
Pytanie 2:
Jaką moc promieniowania RTG powinien posiadać aparat rentgenowski:
1/ ile kilowoltów
2/ ile mA
3/ Jakiej wielkości ognisko promiennika wg. normy 12543
4/ wymiary detektora
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w pkt 2 ppkt 2.1., a w szczególności w lit. b) OPZ została wskazana
minimalna klasa generatora promieni RTG, którą określono jako: „klasa XRS-3 lub wyższa”. Na tej
podstawie oferenci powinni wiedzieć jakich minimalnych parametrów generatora wymaga
Zamawiający.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści panel obrazowania w systemie linescan?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza panelu tego typu.
Pytanie 4:
W dokumentacji nie zawarto strony nr 6 projektu umowy, brakuje naszym zdaniem również strony
nr 2 wymagań technicznych - strona pierwsza zawiera punkty od 1 do 2.5 a strona druga zaczyna się
od punktu 5.w związku z tym prosimy o ponowne opublikowanie prawidłowego, kompletnego
zestawu dokumentów dotyczących tego postępowania i umożliwienie nam zadawania pytań
Odpowiedź:
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zmawiającego opublikowane zostały kompletne
dokumenty dotyczących przedmiotowego postępowania.

Pytanie 5:
Ad opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę, iż opis ogranicza konkurencję i eliminuje z
procesu ofertacji systemy o najnowocześniejszych parametrach na rynku.
Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie systemu NOVO-DR, o parametrach:
1. Prosimy o odstąpienie od wymogu rozmiaru pixeli mniejszych niż 140 mikronów. Zwracamy
uwagę, iż ten parametr nie mówi nic o jakości obrazu, w przeciwieństwie do parametru stosunku
sygnału do szumu. Prosimy o ograniczenie do rozdzielczości 16 bit.
2. Prosimy o odstąpienie od wymogu IP67 oznaczanego bez zastosowania pokrowców ochronnych,
albowiem taki pokrowiec w niczym nie przeszkadza w trakcie pracy w deszczu. Możliwość
stosowania pokrowca pozwala za to zaoferować znacznie lżejszy panel o mniejszej grubości, co jest
najbardziej istotną cechą takiego sprzętu.
3. Prosimy o zmodyfikowanie wymagania rozmiaru strefy obrazowania panelu do minimum 350 x
420 mm
4. Prosimy o ograniczenie zakresu pracy systemu w warunkach wysokiej wilgotności do 70% bez
kondensacji
5. Prosimy o dopuszczenie jako komputera głównego również tabletu o przekątnej pow. 15.6 cala.
Tablety pozwalają na osiągnięcie znacznie lepszych parametrów obrazu, np. rozdzielczości 4K
6. Prosimy o odstąpienie od wymogu parametru uśredniania obrazu w czasie rzeczywistym,
albowiem dotyczy on oprogramowania, a nie panelu obrazującego jako takiego i budzi wiele
niejasności – jest różnie rozumiany przez różnych producentów.
7. Nie znając zapisów zawartych na brakujących stronach, zwracamy się również o ograniczenie
wymagania zamawiającego do dostawy sprzętu fabrycznie nowego, bez wymieniania ograniczeń
co do dat produkcji poszczególnych elementów systemu, np. komputera lub tabletu, albowiem
proces produkcji jest indywidualną sprawą producenta.
8. Zastosowanie sprawdzonych komponentów przez producenta wyrobu ostatecznego – całego
systemu, jest znacznie ważniejsze niż ich data produkcji elementów składowych przez wielu
poszczególnych podwykonawców. Cały system jest objęty wymaganą gwarancją producenta i w
pełni zabezpiecza Zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje w całości zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 6:
Dotyczy punktu 2.1 Opisu przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający może określić stopień ochrony przed czynnikami środowiskowymi dla generatora i
czy dopuszcza zastosowanie pokrowca ochronnego w celu osiągnięcia wymaganego stopnia ochrony,
np. IP 67?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie pokrowca ochronnego w celu osiągnięcia wymaganego stopnia
ochrony generatora.
Pytanie 7:
Dotyczy punktu 2.1 Opisu przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający może określić maksymalną masę dla generatora wraz ze wszystkimi modułami
podłączonymi do generatora (np. 6,5 kg, tj. sam generator z baterią 5,3 kg, przystawka do generatora
umożliwiająca rozróżnianie substancji organicznych i nieorganicznych 0,7 kg, moduł umożliwiający
bezprzewodowe wyzwolenie generatora 0,5 kg) ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 8:
Dotyczy punktu 2.2,i) Opisu przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający może określić ile maksymalnie ma ważyć przenoszony przez pirotechnika w rękach
gotowy do użycia (wykonania zdjęcia RTG) zestaw składający się z generatora oraz panelu
obrazującego wraz z ewentualnym modułem interfejsu/komunikacyjnym/zasilającym (np. 11,5 kg, tj.
panel obrazujący z ewentualnym modułem interfejsu maksymalnie 5 kg, generator z modułami
6,5 kg), itp.?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 9:
Dotyczy punktu 2.2 Opisu przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający dopuści panel obrazowania o grubości 21,5 mm i spełniający stopień ochrony IP67 ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 10:
Dotyczy punktu 2.4,a) Opisu przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający dopuści panel obrazowania z zasilaniem tylko akumulatorowym ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 11:
Dotyczy punktu 2.4,c) Opisu przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający zgodzi się na minimum 5 godzinny czas pracy zestawu z możliwością wymiany
akumulatorów ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 12:
Dotyczy punktu 2.4,c) Opisu przedmiotu zamówienia:
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do dnia 23 grudnia 2019r.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy urządzenia.
Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
uprzejmie informuję, że zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia poprzez zmianę:
1. rozdziału IX ust. 2 i 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając im następujące
brzmienie:
„2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w
następujący sposób:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.67.2019 – zakup i dostarczenie przenośnego
urządzenia rentgenowskiego (RTG) z przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej
Warszawa-Okęcie
Nie otwierać przed 26 listopada 2019r. przed godz. 10:00.
3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
pl. Bankowym 3/5, lub w sekretariacie Biura Obsługi Urzędu (00-950 Warszawa, pl. Bankowy
3/5), pok. 52, w terminie do dnia 26 listopada 2019r. do godz. 09:00.”
2. rozdziału XI ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące
brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 26 listopada 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.”
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
--//-Kamila Jeziorska-Chojecka

BOU-IV.272.67.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
(ZMODYFIKOWANY)

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................,
będącego
…… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;
nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….
*proszę wskazać właściwe

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr BOU-IV.272.67.2019 dotyczące postępowania
prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódki w Warszawie, w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Zakup i dostarczenie przenośnego urządzenia rentgenowskiego (RTG) z
przeznaczeniem dla placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,
składam/składamy niniejszą ofertę:
KRYTERIUM I: CENA:
Łączna cena brutto wykonania zamówienia:

………………………… zł*

*łączna cena brutto zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszt
urządzenia, dostawy, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia, a także wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania zamówienia nawet jeśli nie zostały wyżej wymienione.

KRYTERIUM II: OKRES GWARANCJI:

Wykonawca
gwarancji:

proponuje

następujący

okres

.............. miesiące / miesięcy
(wskazać gwarancji w miesiącach)

Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zaproponowanie terminu realizacji przedmiotu umowy późniejszego niż 10 grudnia 2019 skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dane ofertowanego urządzenia:
Nazwa:
……………………………………………………
Model:
……………………………………………………
Rok produkcji:
……………………………………………………
Brak wskazania nazwy, modelu oraz roku produkcji oferowanego urządzenia skutkować będzie
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako
niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
OŚWIADCZENIA:
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BOU-IV.272.67.2019.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr BOUIV.272.67.2019, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:
............................................................................................
8. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie / przy udziale
podwykonawców1: ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy/firmy podwykonawców)

9. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:
1) .....................................................................................................
2) .....................................................................................................
3) .....................................................................................................
i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy.
10.Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy
do oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................
3) ............................................................................................
4) ............................................................................................
5) ............................................................................................
6) ............................................................................................

1

niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez
udziału podwykonawców

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.
..............................., dn. ..............2019r.

.....................................................................

(miejscowość, data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

2

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

