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Wałbrzych, dnia 04.02.2020 r.
DZPZ-530-Zp/73/PN-71/19
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: „Dostawa Systemu do neuronawigacji” – Zp/73/PN-71/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga rozłożenia płatności na 48 rat 0% poprzez podział pełnej wartości zakupu
nawigacji na ilość miesięcy bez opłaty wstępnej i bez dodatkowego oprocentowania?
Harmonogram spłaty dostarczony wraz z pierwszą fakturą.

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie było oprogramowaniem z licencjami
bezterminowymi tzn. ich użytkownie, pełna funkcjonalność i właściwe działanie nie było ograniczone w
czasie?

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga bezpłatnej aktualizacji programowania do najnowszej wersji przez cały okres
trwania gwarancji?

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia urządzenia zastępczego dla napraw
gwarancyjnych, które w związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych trwają dłużej niż 7
dni?

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 5
Czy Zamawiający oczekuje aby autoryzowany serwis urządzenia miał siedzibę na terenie Polski?

Odp: Zamawiający oczekuje.
Pytanie 6
Czy Zamawiający oczekuje bezpłatnego wsparcia technicznego i klinicznego w obsłudze nawigacji dla
lekarzy i lub pielęgniarek przez cały okres trwania gwarancji – tj. obecność na żądanie na zabiegu w celu
pomocy w obsłudze nawigacji?

Odp: Zamawiający oczekuje.
Pytanie 7
Czy Zamawiający wymaga podłączenia wszystkich zaoferowanych urządzeń do szpitalnego systemu
przesyły obrazu (PACS) umożliwiającego zarówno pobranie wykonanych wcześniej w pracowni MR i TK
badań jak również wysłanie wykonanych w trakcie zabiegu zdjęć na serwer szpitalny?
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Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 8
Czy Zamawiający wymaga możliwości (późniejszej) rozbudowy nawigacji o oprogramowanie i narzędzia
do nawigowanych operacji całego kręgosłupa w tym narzędzi dedykowanych do nawigowanych
zabiegów w obrębie kręgosłupa szyjnego?

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 9
Czy Zamawiający wymaga dostarczenie sprzętu zastępczego o parametrach technicznych i użytkowych
nie gorszych od zaoferowanego urządzenia, dla napraw trwających dłużej niż 10 dni roboczych?

Odp: Zamawiający wymaga działania zgodnego z udzieloną odpowiedzią do pytania nr 4.
Pytanie 10
Czy Zamawiający oczekuje wsparcia technicznego zabiegów nawigowanych (każdorazowo na żądanie)
przez cały okres trwania gwarancji na urządzenie?

Odp: Zamawiający oczekuje.
Pytanie 11
W związku z wymogami dostarczenia oprogramowania DTI do budowania traktów prosimy o
przywrócenie wymogów dostarczenia myszki i klawiatury. Precyzyjna obsługa tak zaawansowanego
programu dedykowanego do użytku na stacjach planowania a zainstalowanego na nawigacji bez myszki
i klawiatury staję się praktycznie niemożliwa (ręce uniesione do góry w trakcie pracy), podobnie jak
niemożliwe jest pisanie dokumentów na tablecie/telefonie (bez myszki i klawiatury).

Odp: Zamawiający przywraca wymóg dostarczenia myszki i klawiatury.
Pytanie 12
Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku braku możliwość zainstalowanego wymaganego
oprogramowania DTI do traktografii na nawigacji z możliwością jego obsługi z użyciem myszki i klawiatury
dostarczona została stacja planowania?

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 13
W związku z udzielonymi odpowiedziami dopuszczającymi urządzenia o małej pojemności dysku tj.
posiadające
512GB zamiast pierwotnie wymaganego dysku 1TB, Zamawiający wymaga od oferenta aby przez cały
okres gwarancji archiwizował badania zaplanowane na nawigacji (DTI, przebieg trajektorii biopsji,
głębokość pobrania materiału, etc.) na żądanie Zamawiającego na zewnętrznych nośnikach?
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Obowiązek archiwizowania dokumentacji jest wymogiem prawnym, ograniczenie pojemności
50% do 512GB spowoduje konieczność usuwania danych z nawigacji dwukrotnie częściej
wymogu dysku 1TB. Dyski zapełnione do 80% swojej maksymalnej pojemności stają się mniej
przez co koniecznie jest usuwanie wcześniej zapisanych na nich danych zawierających
pacjentów i przebiegiem operacji.

dysku o
niż przy
wydajne
badania

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 14
Czy Zamawiający w treści udzielonych wyjaśnień zrezygnował z dostawy nawigowalnego silnika z
zestawu narzędzi do operacji mózgu/głowy? Nawigowalny silnik z zainstalowaną ramką referencyjna
pozwala na wykonanie otworu trepanacyjnego pod biopsję guza mózgu bez ryzyka późniejszej kolizji igły
biopsyjnej z kością czaszki wymagającej poszerzenia otworu trepanacyjnego i lub zmiany trajektorii, co
znacznie wydłuża czas zabiegu. (odpowiedz na pytanie 6, z dnia 27.01.2020)

Odp: Zamawiający nie zrezygnował z dostawy nawigowalnego silnika z zestawu narzędzi do
operacji mózgu/głowy

Pytanie 15
Czy Zamawiający wymaga możliwości (późniejszej) rozbudowy nawigacji o robota do wykonywania
biopsji guzów mózgu, który na dzień złożenia oferty jest urządzeniem dopuszczonym do użytku na
terenie Unii Europejskiej i posiada certyfikat CE i inne dokumenty dopuszczające jego użycie.
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Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 16
Czy Zamawiający wymaga (późniejszej) możliwości nieodpłatnego użyczenia robota wraz z dostawą
materiałów jednorazowych do biopsji guzów mózgu (igieł biopsyjnych) lub jego odpłatnej dzierżawy?

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 17
Czy Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy nawigacji o oprogramowanie i narzędzia do
nawigowanych zabiegów laryngologicznych i chirurgii twarzowo szczękowej?

Odp: Zamawiający wymaga.
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Pytanie 18
Czy Zamawiający uzna parametr „Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych
w SIWZ (pkt. 1.50) za spełniony jeśli oferent przedstawi wykaz serwisów zlokalizowany na terenie Unii
Europejskiej a nie Polski?.

Odp: Zamawiający uzna.
Pytanie 19
a) Czy Zamawiający dopuszcza serwis anglojęzyczny/niemieckojęzyczny?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.
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b) Czy Zamawiający wymaga aby serwisant wykonujący przegląd techniczny lub naprawę
urządzenia posługiwał się językiem polskim w stopniu minimum komunikatywnym?

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 20
Czy Zamawiający uzna parametr „Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w
SIWZ (pkt. 1.50) za spełniony jeśli oferent/dystrybutor nie będzie zatrudniał serwisantów uprawnionych
do przeprowadzenia napraw i przeglądów technicznych a wszelkie naprawy i przeglądy będą zlecane
podmiotom trzecim?

Odp: Zamawiający uzna.
Pytanie 21
Czy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia struktury serwisowej gwarantującej właściwą
realizację warunków umowy, oczekuje złożenia referencji z innych ośrodków posiadających
zaoferowaną neuronawigację neuchirurgiczną potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie struktury
serwisowej oferenta.

Odp: Zamawiający wymaga złożenia referencji z innych ośrodków posiadających zaoferowaną
neuronawigację neuchirurgiczną potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie struktury serwisowej
oferenta.
Pytanie 22
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie wyposażone było w ekrany dotykowe oraz
mysz i klawiaturę umożliwiającą swobodny i nieskrępowany dostęp do wszystkich funkcjonalności
systemy w tym obsługi programu DTI do traktografii za pomocą myszki i klawiatury oraz za pomocą
ekranów dotykowych.

Odp: Zamawiający wymaga.
Pytanie 23
Czy Zamawiający posiada kompatybilną z dopuszczonym odpowiedzią na pytanie nr 8 z dnia 27
stycznia ramę Mayfielda? Jeśli tak to jaką/jakiego producenta?

Odp: Zamawiający posiada.
Pytanie 24
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ramy Mayfielda kompatybilnej z dopuszczonym odpowiedzią
na pytanie nr 8 z dnia 27 stycznia rozwiązaniem „biopsji bezramowej opartej na systemie ramienia
mocowanego do ramy Mayfield”.

Odp: Zamawiający wymaga.
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