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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę RTG cyfrowego do 
zdjęć kostnych wraz z niezbędnym osprzętem oraz adaptacją pomieszczenia  (sprawa DZP.341.47.2017) 

  
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 z późń. zm.) 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania: 
 

Pytanie Odpowiedź 

1. Aparat RTG Część C pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta 
wyposażony w wyświetlacz LCD na lampie bez możliwości wyboru ogniska lampy, oraz 
bez sygnalizacji obecności kratki?  

1. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

2. Aparat RTG Część D pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta o 
pojemności cieplnej anody 300 kHU? 

2. Nie. 

3. Aparat RTG Część D pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta o 
mocy małego ogniska 33 kW?  

3. Nie. 

4. Aparat RTG Część E pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta 
wyposażony w detektor o wartości DQE 51%? Różnica 1% nie jest różnicą istotnie 
wpływającą na diagnostyczne walory zdjęcia 

4. Nie 

5. Aparat RTG Część F pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta 
wyposażony w detektor o wartości DQE 51%? Różnica 1% nie jest różnicą istotnie 
wpływającą na diagnostyczne walory zdjęcia. 

5. Nie. 

6. Aparat RTG Część F pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta 
wyposażony w detektor o wartości rozdzielczości obrazowej 3.4 lp./mm. Różnica 
0.1lp./mm nie jest różnicą istotnie wpływającą na diagnostyczne walory zdjęcia. 

6. Nie. 

7. Aparat RTG Część I pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta 
wyposażony w bezprzewodowy detektor o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 
135 kg?  

7. Tak. Zamawiający 
modyfikuję Załącznik nr 5 do 
SIWZ część I pkt. 2. 

8. Aparat RTG Część I pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta 
wyposażony w bezprzewodowy detektor o rozmiarze powierzchni aktywnej detektora 
34.48 cmx 42,12 cm?  

8. Nie. 

9. Aparat RTG Część I pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści aparat światowego producenta 
wyposażony w detektor o wartości DQE 50%?  

9. Nie. 

10. Dotyczy C pkt. 2 
Czy Zamawiający dopuści aparat ze zmotoryzowanym obrotem lampy wokół osi 
pionowej w zakresie +110°/-220°? 

10. Nie, zgodnie z SIWZ. 

11. Dotyczy F pkt. 2 
Czy Zamawiający dopuście detektor o wymiarach 42,6 x 41,5 cm oraz głębokości 
akwizycji 14 bitów? Matryca obrazowania w tym detektorze jest o wiele większa od 
wymaganej i wynosi 11,3 MPix. Dodatkowo detektor posiada bardzo mały rozmiar 
piksela 125 µm a obraz pojawia się już po 1 sekundzie. 

11. Nie, zgodnie z SIWZ. 
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12. Dotyczy H pkt. 1 
Czy Zamawiający pod pojęciem ruch poziomy i pionowy statywu płucnego rozumie ruch 
Bucky w zakresie – 15º / + 90º jak w punkcie H3? Zakres ruchu w poziomie wydaje się 
nieuzasadniony pod względem pozycjonowania pacjenta 

12. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

13. Dotyczy H pkt. 2 
Prosimy o usunięcie tego parametru, ponieważ Zamawiający wskazał już na uchwyt do 
stołu, który spełnia tą samą funkcjonalność i dodatkowy parametr w tym względzie 
wydaje się bezzasadny 

13. Nie, zgodnie z SIWZ. 

14. Dotyczy H pkt. 14 
Czy Zamawiający dopuście współczynnik pochłaniania blatu stojaka 0,8 mm Al? 

14. Nie, zgodnie z SIWZ. 

15. Załącznik nr 5 do SIWZ 
Pytanie 1 
C.3 

Zakres zmotoryzowanego 
ruchu pionowego kolumny ≥ 160 cm , podać 

≥ 160 cm  ≤ 170 cm  
– 0 pkt. 
> 170 cm    
– 5 pkt 

W związku z faktem, iż pracownia rtg Zamawiającego w której będzie montowany 
aparat posiada wyskość zaledwie ok. 290 cm niemożliwe jest uzyskanie punktowanego 
zakresu ruchu pionowego kolumny lampy. 
Prosimy zatem o usunięcie punktacji z powyższego punktu, ponieważ nie ma  
możliwośći wykorzystania tej funkcjonalności ze względu na fizyczne ograniczenia 
pomieszczenia.  

15. Zamawiający wyraża 
zgodę i modyfikuje Załącznik 
nr 5 do SIWZ część C pkt. 3. 

16. Pytanie 2 
C.7 
 

Wyświetlenie na 
wyświetlaczu na 
lampie/kołpaku z 
informacją obok kąta lampy 
o położeniu detektora 
bezprzewodowego (kąt 
nachylenia), w celu 
ułatwienia ustawienia 
promienia centralnego 
prostopadle do detektora 

Tak/Nie 

Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt 

 
Powyższa funkcjonalność niestety poza samym wskazaniem nie posiada 
automatycznego pozycjonowania lampy w celu ustawienia promienia centralnego 
prostopadle do detektora. 
Ponadto badania z użyciem detektora bezprzewodowego  w większości  wykonywane są 
na łóżku szpitalnym gdzie nie ma konieczności określenia kąta nachylenia ponieważ 
detektor leży poziomo pod pacjentem. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie 
jedynie rozwiązania charakterystycznego dla jednej firmy bez względu na ich 
wykorzystanie i przydatność w trakcie codziennej pracy. 

16. Nie. Zgodnie z SIWZ. 

17. Pytanie 3 
D.2 

17. Zamawiający modyfikuję 
Załącznik nr 5 do SIWZ część 
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Pojemność cieplna anody 

≥ 400 kHU, podać 

≥ 400 kHU  
≤ 700 kHU  
– 0 pkt. 
>700 kHU 
– 5 pkt 

 
W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania lampy 
rtg o pojemności większej niż 700 kHU. Standardowo w tego typu aparatach 
montowane są lampy o pojemności 300-400 kHU, które gwarantują ciągłą pracę 
aparatu. 
Lampa o powyższej wartości jest stosowana wyłacznie przez jedną firmę zarówno do 
aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i również angiografów. 
Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż koszt wymiany lampy po gwarancji w przypadku 
pojemności powyżej 700 kHU jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku lampy o 
pojemności 400 kHU.  
A punktowana wartość pojemności cieplnej lampy nie będzie nigdy wykorzystana . 
Natomiast zgodnie z szczegółowymi zasadami  odnoszącymi  się do wydatkowania 
środków publicznych ,które znalazły odzwierciedlenie w regulacji art. 35 i 44 ustawy o 
finansach publicznych, mają być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również 
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.  
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców. 
 

D pkt. 2. 

18. Pytanie 4 
D.3 

Pojemność cieplna lampy 

≥ 2.0 MHU, podać 

≥ 2.0 kHU  
≤ 2.4 kHU  
– 0 pkt. 
>2.4 kHU 
– 5 pkt 

W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania kołpaka 
lampy rtg o pojemności większej 2 MHU co zapewnia ciągłą pracę aparatu. 
Kołpak o wartości punktowanej przez Zamawiającego jest stosowany wyłacznie przez 
jdeną firmę zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i również do 
angiografów. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców. 

18. Nie, zgodnie z SIWZ. 

19. Pytanie 5 
D.5 

Szybkość chłodzenia anody  

≥ 100 kHU/min, podać 

≥ 100 kHU/min  
≤ 160 kHU  
– 0 pkt. 
>160 kHU 
– 5 pkt 

 
W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania lampy 
rtg o szybkości chłodzenia anody większej niż 100 kHU/min, która  gwarantuje ciągłą 
pracę aparatu. 

19. TAK. Zamawiający 
modyfikuję Załącznik nr 5 do 
SIWZ część D pkt. 5. 
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Lampa o powyższej wartości jest stosowana wyłacznie przez jedną firmę (powyżej 160 
kHU/min.) zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i angiografów. 
Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż koszt wymiany lampy po gwarancji o 
punktowanej wartości jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku lampy o 
pojemności 400 kHU i szybkości chłodzenia anody 100 kHU/min.  
Punktowana wartość szybkości chłodzenia anody nie będzie nigdy wykorzystana  w 
maksymalnym zakresie. 
Natomiast zgodnie z szczegółowymi zasadami  odnoszącymi  się do wydatkowania 
środków publicznych ,które znalazły odzwierciedlenie w regulacji art. 35 i 44 ustawy o 
finansach publicznych, mają być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również 
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.  
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców. 
20. Pytanie 6 
G.4 

Zmotoryzowany zakres 
ruchu pionowego 

≥ 33 cm 
podać 

33 cm-40 cm – 0 pkt. 
> 40 cm – 5 pkt 

Mając na uwadze wymaganie z pkt. G.5 i wysokość pomieszczenia punktowanie 
większego zakresu pionowego ruchu stołu nie ma uzasadnienia i nie będzie 
wykorzystywane w czasie badań. 
Wysokość pomieszczenia przeznaczonego na instalację aparatu rtg powoduje, iż 
wykonywanie badań na stole umieszczonym na wysokości ok. 95cm jest niemożliwe 
(zbyt mała odległość lampa - pacjent). Natomiast posadowienia pacjenta na wysokości 
blatu ok. 95 cm jest niepraktyczne i niebezpieczne. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców. 

20. TAK. Zamawiający 
modyfikuję Załącznik nr 5 do 
SIWZ część G pkt. 4. 

21. Pytanie 7 
G.5 

Minimalna odległość blatu 
od podłogi 

≤ 55 cm 
Podać  

≤ 55 cm  
> 52 cm  
– 0 pkt. 
≤ 52 cm 
– 5 pkt 

Prosimy o punktowanie rozwiązania w którym minimalna odległość blatu stołu od 
podłogi wynosi 53 cm. Różnica jednego centymetra nie ma znaczenia dla użyteczności i 
komfortu pracy techników rtg. 

21. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

22. Pytanie 8 
H.11 

Automatyka AEC z 
możliwością wyboru 3 
komór aktywnych  

Tak 
3 komory – 0 pkt.  
5 komór – 5 pkt. 

Prosimy o punktowanie rozwiązania umożliwiającego uzyskanie tego samego efektu tj. 
Automatyka AEC trójkomorowa z możliwością obrotu szuflady Bucky. 
Powyższe zapewnia identyczne właściwości jak w przypadku rozwiązania punktowanego 
przez Zamawiającego. 

22. TAK. Zamawiający 
modyfikuję Załącznik nr 5 do 
SIWZ część H pkt. 11 

23. Pytanie 9 
Czy Zamawiający będzie punktował zaoferowania jezdnego, zmotoryzowanego statywu 
płucnego poruszającego się wzdłuż długiej osi stołu (równolegle do stołu)? 
Jest to rozwiązanie opcjonalne zwiększające funkcjonalność aparatu rtg, szybkość 

23. TAK. Zamawiający 
modyfikuję Załącznik nr 5 do 
SIWZ część H dopisując pkt. 
21. 
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wykonywania badań które tym samym podnosi komfort pacjenta oraz usprawnia pracę 
techników rtg. 
Proponowany zapis: 

RUCHOMY JEZDNY STATYW DO 
ZDJĘĆ PŁUCNYCH  
Automatyczne wyrównanie 
detektora z lampą RTG, 
zmotoryzowane przesuwanie 
statywu  wzdłuż długiej osi stołu ≥ 
300 cm 

Tak /Nie 

Tak  – 20 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
24. Pytanie 10  
H.3 
 

 
Pochylenie detektora do pozycji poziomej, 
możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra 
– dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90º.  

Tak, podać 

 
W celu zapewnienia pełnej automatyzacji ruchów aparatu prosimy o doprecyzowanie 
wymagania na następujące: 
 

 
Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji 
poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką 
pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 
15º / + 90º.  

Tak, podać 

 
Powyższa zmiana pozwoli personelowi Zamawiającego na dowolne ustawienie pozycji 
aparatu rtg  za pomocą wybranych programów  lub korektę położenia statywu z pilota  
bez konieczności ponownego przemieszczania się do statywu aby ręcznie poprawić 
położenia szuflady z detektorem. 
 

24. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

25. Pytanie 11 
Prosimy o potwierdzenie, że detektory opisane w pkt. E i F mają być zamontowane na 
stałe w statywie oraz stole. 
Powyższe rozwiązanie zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych.  

25. Tak. Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 5 do 
SIWZ część E i F. 

26. Pytanie 12 
 
W związku z faktem, iż Zamawiający jest w posiadaniu detektorów cyfrowych 
Carestream DRX prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie punktował: 
 

Oferowany detektor bezprzewodowy 
kompatybilny z posiadaną stacją 
technika Carestream DRX. 
Posiadane detektory Carestream 
DRX kompatybilne z oferowanym 
aparatem rtg. 
Interfejs użytkowanika aparatu rtg  
tożsamy z interfejsem konsoli do 
posiadanych detektorów.  

Tak /Nie 

Tak  – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

26. Zamawiający modyfikuje 
Załącznik nr 5 do SIWZ część I 
. 
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27. Pytanie 13 
Funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej 
oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie 
stacji roboczej, zarządzanie realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) 
obecnie użytkowanego przez Zamawiającego albo niezależna stacja lekarska albo wolno 
stojąca stacja lekarska zintegrowana z PACS 
 
Prosimy o wymaganie rozwiązania opartego na licencji pływającej obecnie 
użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS, które to zapewnia zdecydowanie 
większą funkcjonalność  i jest w pełni zintegrowane z systemem PACS. Dodatkowo 
należy zauważyć, iż Zamawiający jest użytkownikiem kilku stacji lekarskich opartych na 
licencji pływającej obecnie użytkowanego systemu PACS.  
Zmiana oprogramowanai będzie powodowała  dodatkowe trudności w obsłudze 
oprogramowania, których można uniknąć wykorzystując aktualnie stosowane 
oprogramowanie. 
 
Wobec powyższego prosimy o modyfikację na następujące: 
Funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej 
oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie 
stacji roboczej, zarządzanie realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) 
obecnie użytkowanego przez Zamawiającego          
 

27. Zamawiający modyfikuje 
Załącznik nr 5 do SIWZ część 
K pkt. dotyczący funkcji 
oprogramowania 
diagnostycznej stacji 
lekarskiej. 

28. Czy w zakresie prac adaptacyjnych jest także dostawa wyposażenia typu pojemniki 
na ręczniki, dozowniki, lustra itp.? 

28. Nie. 

29. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie szkoleń w pełnym zakresie – 7 dni po 
7godzin na aparacie nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
przedmiotu umowy. 

29. Zamawiający potwierdza. 

30. Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniach pracowni RTG jest 
sprawna i zgodna z obowiązującymi przepisami. 

30. Zamawiający potwierdza. 

31. Czy Zamawiający wymaga wykonania w nowej sterowni punktów sieci 
komputerowej?  

31. Zarówno w obecnej 
sterowni jak i w 
pomieszczeniu RTG znajdują 
się pojedyncze gniazda 
logiczne sieci komputerowej. 
Jeżeli to wystarczy do 
instalacji nowego urządzenia, 
to Szpital nie będzie wymagał 
instalacji nowych punktów 
logicznych 

32. Jeśli tak, to prosimy o informację, do którego punktu dystrybucyjnego powinny być 
wpięte, prosimy o podanie odległości. Czy wymagane będą jakiekolwiek elementy 
aktywne? 

32. Odległość od najbliższego 
punktu dystrybucji sieci to ok. 
30 metrów przewodu, punkt 
znajduję się piętro niżej niż 
Zakład Radiologii oraz ok. 10 
metrów od pomieszczenia 
RTG. Instalacja elementów 
aktywnych nie będzie 
wymagana. 

33. Czy Zamawiający oczekuje wykonania instalacji ppoż i/lub DSO dla adaptowanych 
pomieszczeń. 

33. Nie. 
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34. Prosimy Zamawiającego o podanie następujących parametrów niezbędnych do 
obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem: 

a) Średnia tygodniowa ilość badać 
b) Średni czas ekspozycji dla jednego badania 
c) Średnia wartość natężenia prądu 
d) Średnia wartość napięcia anody 
e) inne istotne parametry, które należy uwzględnić przy obliczaniu osłon 

stałych przed promieniowaniem rtg. 
 

34.  
ad. a) 600 badań tygodniowo; 
ad. b) ok. 0,5  sekundy; 
ad. c) 75 kV; 
ad. d) 400-500 mA 
 
 

35. Czy zamawiający potwierdza, że dostarczy wykonawcy wszystkie niezbędne 
dokumenty, leżące w gestii zamawiającego (np. księga jakości, zakładowy plan 
postępowania awaryjnego, instrukcja racy itp.) do uzyskania zgody na dopuszczenie 
aparatu RTG przez SANEPID? 

35. Zamawiający potwierdza. 

36. Czy sieć LAN wymaga rozbudowy, dołożenia okablowania, gniazd i urządzeń 
aktywnych ( switch )? Jeśli tak to w jakiej kategorii? 

36. Odpowiedź na to pytanie 
zawarta jest w 
odpowiedziach do pytań 31 i 
32. Wszelako dział 
informatyki zawsze wymaga 
od potencjalnych 
wykonawców dokonania wizji 
lokalnej w Szpitalu, żeby 
uniknąć "opcji 
nieprzewidzianych" 

37. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje łączem internetowym o 
przepustowości min. 2 Mbit/sec w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki? 

37. Zamawiający dysponuje 
łączami internetowymi o 
odpowiedniej przepustowości 
dla zdalnej diagnostyki. 

38. Prosimy podać rodzaj stropów w pracowni i ponad nią. 38. Lany, zbrojony beton. 
39. Czy w zakresie prac adaptacyjnych jest także dostawa mebli? 39. Zgodnie z SIWZ. 
40. Dla wskazanego pomieszczenia prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej 
– rzut oraz przekrój pomieszczenia wraz z projektem wentylacji. 

40. Zamawiający informuje 
wszelka dokumentacja 
projektowa jest dostępna w 
siedzibie Zamawiającego do 
wglądu dla Wykonawcy. 

41. W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę nowej linii zasilającej, 
oferent zwraca się z prośbą o wskazanie tablicy rozdzielczej do której należało będzie  
podłączyć nową linię zasilającą o impedancji linii zasilającej poniżej 0,11Ω. 

41. Nie dotyczy. 

42. Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów istniejącej linii zasilającej pracownię 
RTG tj.: 

a) przekrój kabla, 
b) wartość zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego kabla, 
c) przybliżona długość kabla zasilającego RTG z rozdzielni głównej (RG), 
d) odległość rozdzielni głównej (RG), z której zasilany jest RTG od stacji 

transformatorowej,  
e) przekroje kabli zasilających RG. 

 

42.  
ad) a) – 4x75 mm 
ad) b) – 100A 
ad) c) – 40 mb 
ad) d) – 100 mb 
ad) e) – YKY 4x75 mm 

43. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuję rezerwą mocy (ok. 35kVA) 
niezbędną do zasilenia nowego RTG.  

43. Zamawiający potwierdza. 

44. Dotyczy Załącznik nr 5, Statyw do zdjęć płucnych p. 1, p. 2 i p.12 
Czy Zamawiający dopuści statyw do zdjęć płucnych, który jest zamocowany na stałe  do 

44. zamawiający dopuszcza, 
modyfikuje Załącznik nr 5 do 
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podłogi bez możliwości przemieszczania go poziomo, tj. odstąpi od wymogów 
określonych w punkach 2. i 12. oraz punkcie 1. – ruchy detektora w poziomie?  
Proponowane rozwiązanie umożliwia przemieszczanie detektora na statywie jedynie 
wzdłuż osi pionowej przy detektorze ustawionym pionowo, poziomo lub pod kątem. 
Takie rozwiązanie jest optymalne użytkowego i wykorzystania powierzchni gabinetu. W 
celu wykonania ekspozycji pacjentowi leżącemu na stole promieniem bocznym 
dostarczony będzie zgodnie ze specyfikacją mogilny uchwyt do detektora. Obecnie 
postawiony wymóg w punktach 1 i 2 uniemożliwia złożenie nam oferty na wysokiej 
klasy aparat RTG z pełną automatyką.  

SIWZ część H pkt. 1, 2  

45. Dotyczy Załącznik nr 5, Konsola technika p.12 
Czy Zamawiający dopuści konsolę technika z oprogramowaniem w języku angielskim 
wraz z wyraźnymi i intuicyjnymi ikonami do obsługi systemu. Krótkie, jedno-, 
dwusłowne opisy w języku angielskim nie stanowią żadnego problemu dla personelu 
obsługującego aparatu, gdyż obsługa i tak odbywa się poprzez przyciskanie 
odpowiednich przycisków na ekranie. 

45. Zamawiający dopuszcza i 
modyfikuje Załącznik nr 5 do 
SIWZ część J pkt. 12. 

46. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, INNE pkt. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w punktu zastrzeżenia o treści: „a dla 
oprogramowania i sprzętu IT – 5 lat.”? 
Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy 
uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o 
wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku 
dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i 
nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na 
postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają 
ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 
latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z 
uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie 
magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do 
zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz 
oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w 
wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do 
wykonania. 
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu zgodnie z powyższa 
propozycją 

46.  Tak. Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 5, 
część „Inne” pkt. 6. 

47. Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, INNE pkt. 15 
Uprzejmie prosimy Państwa o pisemne potwierdzenie,  że z chwilą demontażu i odbioru 
od Państwa zdemontowany aparat RTG, o którym mowa w załączniku nr 5 do SIWZ, 
INNE pkt.15 aparat ten staje się – bez obowiązku zapłaty ze strony Wykonawcy na 
Państwa rzecz jakichkolwiek kwot -  własnością Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca 
może nim swobodnie i w pełnym zakresie rozporządzać celem przekazania do utylizacji.  
 

47. Zamawiający potwierdza. 
Zamawiający modyfikuje 
Załącznik nr 3 do SIWZ § 3 
ust. 1 ,3, 4 i 5. 

48. Dotyczy SIWZ, rozdział VI, pkt. 4.f) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisów SIWZ zapisu o treści: „Aktualne 
przez okres obowiązywania umowy lub przez okres związania ofertą.”? 
W przypadku dokumentów z terminem ważności, np. certyfikatów CE wystawianych 
przez niezależne jednostki notyfikowane, nie ma możliwości uzyskania nowego 
dokumentu przed upływem jego terminu ważności. W związku z tym Wykonawcy, nie 
mogą zaoferować wyrobów medycznych, które zostały prawidłowo wprowadzone na 
rynek polski, ale nie posiadają dokumentów z datą ważności wymaganą przez 
Zamawiającego. 

48. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
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49. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §1 ust. 5 
Czy Zamawiający potwierdza, że definicja protokołu odbioru końcowego, podana w §1 
 ust. 5, odnosi się również do protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w 
§7 ust. 1 i ust. 2? 

49. TAK. 

50. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §4 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje  
zapewnia, że Przedmiot Dostawy, jego elementy oraz wyposażenie są fabrycznie nowe, 
nieużywane, kompletne, o najwyższym  należytym standardzie zarówno pod względem 
jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, oraz że 
spełniają wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym  opisie przedmiotu 
Zamówienia  -  załączniku nr 4 i 5 siwz stanowiących integralną część Umowy.”? 
Mając na uwadze zasady odpowiedzialności z kc uprzejmie prosimy o zastąpienie słowa 
gwarantuje słowem zapewnia. 
Mając na uwadze przepis art. 355 § 2 kc uprzejmie prosimy o zmianę i zastąpienie słowa 
najwyższym słowem należytym. 

50. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

51. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §8 ust. 8 - 11 
Czy Zamawiający, celem doprecyzowania praw i obowiązków stron związanych z 
odbiorem przedmiotu umowy, wyrazi zgodę na zastąpienie w/w zapisów zapisami o 
treści: 
„1.Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, 
wówczas: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą 
podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie 
zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym 
przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, 
które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania 
z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz 
drugi, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z 
przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do 
utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 
terminie ustalonym powyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do 
odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia 
jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie 
Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez 
uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.”? 
 

51. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

52. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. a) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dokonania bezpłatnej w 
ramach ceny sprzedaży naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub  awarii 
Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez 
Zamawiającego a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z 
zagranicy maksymalnie 5 dni roboczych”? 
 

52. Tak. Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 3 do 
SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 
3 pkt. a) 
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Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za 
świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" 
- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  
Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane 
świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że że nie może 
być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie 
ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
53. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dokonania bezpłatnej 
wymiany na nowy Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie przedmiotu 
dostawy, które pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub 
nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na 
nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W 
przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia przedmiotu 
dostawy Wykonawca udziela gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego 
element lub wyposażenie przedmiotu dostawy na okres 6 miesięcy lub do końca 
trwania gwarancji podstawowej (w zależności co trwa dłużej) [min. 60-miesięczny].”? 
Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za 
świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" 
- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  
Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane 
świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że że nie może 
być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie 
ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

53. Zamawiający modyfikuje 
Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór 
umowy § 11 ust. 3 pkt. b) 

54. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu? Uzasadnione jest to faktem, że 
tego typu urządzenia są produkowane pod konkretne zamówienie, a dla dopuszczenia 
wyrobu medycznego do badania pacjentów w konkretnej placówce są wymagane 
odpowiednie testy urządzenia i zezwolenia organów nadzorujących, których to 
zezwoleń Wykonawca nie jest w stanie załatwić w szybkim terminie, w związku z czym 
spełnienie tego warunku nie będzie możliwe. Za zwłokę w naprawie Zamawiający ma 
prawo naliczyć kary umowne. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że przedmiotem dostawy jest urządzenie 
montowane na stałe, stąd wprowadzenie urządzenia zastępczego nie jest możliwe.  

54. Zamawiający z Załącznika 
nr 3 do SIWZ – wzór umowy 
wykreśla § 11 ust. 3 pkt. c)  i 
modyfikuje § 12 ust. 1 pkt. b) 

55. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. d) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dokonania bezpłatnego 
przeglądu Przedmiotu Dostawy zgodnie z zaleceniami i w terminach określonych przez 
producenta Przedmiotu Dostawy, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”? 
Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za 
świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" 
- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  
Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane 
świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że że nie może 
być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie 

55. Tak. Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 3 do 
SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 
3 pkt. d) 
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ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. 
56. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 3 pkt. e) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dokonania bezpłatnego 
przeglądu Przedmiotu Dostawy, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania  gwarancji, 
polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji, a także bezpłatnej wymianie 
wyeksploatowanych elementów lub podzespołów.”? 
Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za 
świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" 
- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  
Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane 
świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że że nie może 
być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie 
ww. ustawy Prawo zamówień publicznych 

56. Tak. Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 3 do 
SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 
3 pkt. e) 

57. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 6 
Czy Zamawiający, wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Wykonawca w razie 
potrzeby, na podstawie odrębnej Umowy, zapewni Zamawiającemu serwis 
pogwarancyjny Sprzętu, przez okres 10 lat od dnia podpisania przez Strony Protokołu 
odbioru końcowego zakończenia okresu gwarancyjnego.”? 

57. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

58. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11 ust. 8 
Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na zastąpienie w/w 

zapisu zapisem o treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na 
dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn 
tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, 
produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, 
niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego 
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub 
osób trzecich i wywołane nimi wady, 

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych 
przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, 
powódź, zalanie itp.) 

c. materiały eksploatacyjne,”? 
 

58. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

59. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §11  
Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 11 
dodatkowych ustępów o treści:  
„10. Wszelkie interwencje gwarancyjne skutkują przedłużeniem gwarancji o czas 
niesprawności urządzenia. 
11. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  
z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku 
usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”? 

59. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

60. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §12 ust. 1 pkt. b, c, d zastrzeżenia o treści: 
„łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty”? 

60. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 
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61. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §12, ust. 1 pkt. d) 
Czy Zamawiający wykreśli z w/w zapisu słowo „bezpłatnych”? 
Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za 
świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" 
- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a 
wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  
Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane 
świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może 
być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie 
ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

61. Tak. Zamawiający 
modyfikuje  Załącznik nr 3 do 
SIWZ – wzór umowy § 12 ust. 
1 pkt. c) 

62. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §12, ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „z 
zastrzeżeniem , że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w 
zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub 
ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna 
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z 
nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z 
tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, 
utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, 
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”? 
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w 
której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą 
Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność 
Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). 
Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do 
sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na 
zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty 
odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem 
„motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 

62. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

63. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §12, ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisów umowy w/w ustępu? 

63. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

64. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §14 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżeni o treści: „i 
poprzedzone być wino pisemnym od rygorem nieważności wezwaniem Wykonawcy do 
należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu 
dodatkowego nie krótszego niż 5 dni roboczych.”? 
Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania 
problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie 
powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto 
w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / 
stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być 
postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy 
do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w 
wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż …5… dni, po bezskutecznym 
upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni 
zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy. 

64. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

65. Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy, §15, ust. 2-5 65 Zamawiający nie wyraża 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisów umowy w/w ustępów? 
Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze 
strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień 
publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień 
Zamawiającego w tym zakresie – art. 54 ustawy. 

zgody.. 

66. Dotyczy formularza oferty 
Czy Zamawiający skoryguje załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczony na stronie internetowej 
w wersji edytowalnej na zgodny z zapisami wersji .pdf? 

66. Zamawiający informuje, 
że wersją obowiązującą 
Załącznika nr 1 jest wersja w 
formacie *.pdf. 

67. Pytanie 1 
C.3 

Zakres zmotoryzowanego 
ruchu pionowego kolumny ≥ 160 cm , podać 

≥ 160 cm  ≤ 170 cm  
– 0 pkt. 
> 170 cm    
– 5 pkt 

 
Pracownia rtg Zamawiającego w której będzie montowany aparat posiada wysokość 
zaledwie ok. 290 cm  wobec czego niemożliwe jest uzyskanie punktowanego zakresu 
ruchu pionowego kolumny lampy. 
Prosimy zatem o usunięcie punktacji z powyższego punktu, ponieważ nie ma  
możliwości wykorzystania tej funkcjonalności ze względu na fizyczne ograniczenia 
pomieszczenia.  
 

67. Zamawiający wyraża 
zgodę i modyfikuje Załącznik 
nr 5 do SIWZ część C pkt. 3. 

68. Pytanie 2 
C.7 
 

Wyświetlenie na 
wyświetlaczu na 
lampie/kołpaku z 
informacją obok kąta lampy 
o położeniu detektora 
bezprzewodowego (kąt 
nachylenia), w celu 
ułatwienia ustawienia 
promienia centralnego 
prostopadle do detektora 

Tak/Nie 

Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt 

 
Powyższa funkcjonalność niestety poza samym wskazaniem nie posiada 
automatycznego pozycjonowania lampy w celu ustawienia promienia centralnego 
prostopadle do detektora. 
Ponadto badania z użyciem detektora bezprzewodowego  w większości  wykonywane są 
na łóżku szpitalnym gdzie nie ma konieczności określenia kąta nachylenia ponieważ 
detektor leży poziomo pod pacjentem. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie 
jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w 
trakcie codziennej pracy. 
 

68. Nie zgodnie z SIWZ. 

69. Pytanie 3 69. Zamawiający modyfikuje 
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D.2 
 

Pojemność cieplna anody 

≥ 400 kHU, podać 

≥ 400 kHU  
≤ 700 kHU  
– 0 pkt. 
>700 kHU 

– 5 pkt 
 
W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania lampy 
rtg o pojemności większej niż 700 kHU. Standardowo w tego typu aparatach 
montowane są lampy o pojemności 300-400 kHU, które gwarantują ciągłą pracę 
aparatu. 
Lampa o powyższej wartości jest stosowana wyłącznie przez firmę Siemens (783 kHU) 
zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i również angiografów. 
Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż koszt wymiany lampy po gwarancji w przypadku 
pojemności powyżej 700 kHU jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku lampy o 
pojemności 400 kHU.  
A punktowana wartość pojemności cieplnej lampy nie będzie nigdy wykorzystana . 
Natomiast zgodnie z szczegółowymi zasadami  odnoszącymi  się do wydatkowania 
środków publicznych ,które znalazły odzwierciedlenie w regulacji art. 35 i 44 ustawy o 
finansach publicznych, mają być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również 
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.  
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie 
jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w 
trakcie codziennej pracy. 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ część 
D pkt. 2. 

70. Pytanie 4 
 
D.3 
 

Pojemność cieplna lampy 

≥ 2.0 MHU, podać 

≥ 2.0 kHU  
≤ 2.4 kHU  
– 0 pkt. 
>2.4 kHU 

– 5 pkt 
 
W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania kołpaka 
lampy rtg o pojemności większej 2 MHU co zapewnia ciągłą pracę aparatu. 
Kołpak o wartości punktowanej przez Zamawiającego jest stosowany wyłacznie przez 
firmę Siemens (2,43 MHU) zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i 
również do angiografów. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie 
jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w 
trakcie codziennej pracy. 
 

70. Nie zgodnie z SIWZ. 

71. Pytanie 5 
 

Tak. Zamawiający modyfikuje 
Załącznik nr 5 do SIWZ część 
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D.5 
 

Szybkość chłodzenia anody  

≥ 100 kHU/min, podać 

≥ 100 kHU/min  
≤ 160 kHU  
– 0 pkt. 
>160 kHU 

– 5 pkt 
 
 
 
W przypadku aparatów ogólnodiagnostycznych nie ma konieczności stosowania lampy 
rtg o szybkości chłodzenia anody większej niż 100 kHU/min, która  gwarantuje ciągłą 
pracę aparatu. 
Lampa o powyższej wartości jest stosowana wyłącznie przez firmę Siemens (powyżej 
160 kHU/min.) zarówno do aparatów ogólnodiagnostycznych rtg jak i angiografów. 
Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż koszt wymiany lampy po gwarancji o 
punktowanej wartości jest ponad dwukrotnie większy niż w przypadku lampy o 
pojemności 400 kHU i szybkości chłodzenia anody 100 kHU/min.  
Punktowana wartość szybkości chłodzenia anody nie będzie nigdy wykorzystana  w 
maksymalnym zakresie. 
Natomiast zgodnie z szczegółowymi zasadami  odnoszącymi  się do wydatkowania 
środków publicznych ,które znalazły odzwierciedlenie w regulacji art. 35 i 44 ustawy o 
finansach publicznych, mają być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również 
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.  
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie 
jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w 
trakcie codziennej pracy. 
 

D pkt. 5. 

72. Pytanie 6 
G.4 
 

Zmotoryzowany zakres 
ruchu pionowego 

≥ 33 cm 
podać 

33 cm-40 cm – 0 pkt. 
> 40 cm – 5 pkt 

 
Mając na uwadze wymaganie z pkt. G.5 i wysokość pomieszczenia punktowanie 
większego zakresu pionowego ruchu stołu nie ma uzasadnienia i nie będzie 
wykorzystywane w czasie badań. 
Wysokość pomieszczenia przeznaczonego na instalację aparatu rtg powoduje, iż 
wykonywanie badań na stole umieszczonym na wysokości ok. 95cm jest niemożliwe 
(zbyt mała odległość lampa - pacjent). Natomiast posadowienia pacjenta na wysokości 
blatu ok. 95 cm jest niepraktyczne i niebezpieczne. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktacji z powyższego punktu celem 
zachowania równego traktowania wszystkich wykonawców, a nie faworyzowanie 
jedynie rozwiązań firmy Siemens bez względu na ich wykorzystanie i przydatność w 
trakcie codziennej pracy. 
 

72. Tak. Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 5 do 
SIWZ część G pkt. 4. 

73. Pytanie 7 
G.5 

73. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
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Minimalna odległość blatu 
od podłogi ≤ 55 cm 

Podać  

≤ 55 cm  
> 52 cm  
– 0 pkt. 
≤ 52 cm 

– 5 pkt 
 
Prosimy o punktowanie rozwiązania w którym minimalna odległość blatu stołu od 
podłogi wynosi 53 cm. Różnica jednego centymetra nie ma znaczenia dla użyteczności i 
komfortu pracy techników rtg. 
 
74. Pytanie 8 
H.11 

Automatyka AEC z 
możliwością wyboru 3 
komór aktywnych  

Tak 
3 komory – 0 pkt.  
5 komór – 5 pkt. 

 
Prosimy o punktowanie rozwiązania umożliwiającego uzyskanie tego samego efektu tj. 
Automatyka AEC trójkomorowa z możliwością obrotu szuflady Bucky. 
Powyższe zapewnia identyczne właściwości jak w przypadku rozwiązania punktowanego 
przez Zamawiającego. 
 

74. Tak. Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 5 do 
SIWZ część H pkt. 11. 

75. Pytanie 9 
 
Czy Zamawiający będzie punktował zaoferowania jezdnego, zmotoryzowanego statywu 
płucnego poruszającego się wzdłuż długiej osi stołu (równolegle do stołu)? 
Jest to rozwiązanie opcjonalne zwiększające funkcjonalność aparatu rtg, szybkość 
wykonywania badań które tym samym podnosi komfort pacjenta oraz usprawnia pracę 
techników rtg. 
Proponowany zapis: 
 
 

RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ 
PŁUCNYCH  
Automatyczne wyrównanie detektora 
z lampą RTG, zmotoryzowane 
przesuwanie statywu  wzdłuż długiej 
osi stołu ≥ 300 cm 

Tak /Nie 

Tak  – 20 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

75. TAK. Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 5 do 
SIWZ część H dopisując pkt. 
21. 

76. Pytanie 10  
H.3 
 

 
Pochylenie detektora do pozycji poziomej, 
możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową góra 
– dół lub ukośną w zakresie min – 15º / + 90º.  

Tak, podać 

 
W celu zapewnienia pełnej automatyzacji ruchów aparatu prosimy o doprecyzowanie 
wymagania na następujące: 
 

76. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
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Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji 
poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką 
pionową góra – dół lub ukośną w zakresie min – 
15º / + 90º.  

Tak, podać 

 
Powyższa zmiana pozwoli personelowi Zamawiającego na dowolne ustawienie pozycji 
aparatu rtg  za pomocą wybranych programów  lub korektę położenia statywu z pilota  
bez konieczności ponownego przemieszczania się do statywu aby ręcznie poprawić 
położenia szuflady z detektorem. 
 
77. Pytanie 11 
 
Prosimy o potwierdzenie, że detektory opisane w pkt. E i F mają być zamontowane na 
stałe w statywie oraz stole. 
Powyższe rozwiązanie zmniejsza ryzyko uszkodzeń mechanicznych.  
 

77. Tak. Zamawiający 
modyfikuje Załącznik nr 5 do 
SIWZ część E i F. 

78. Pytanie 12 
 
W związku z faktem, iż Zamawiający jest w posiadaniu detektorów cyfrowych 
Carestream DRX prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie punktował: 
 

Oferowany detektor bezprzewodowy 
kompatybilny z posiadaną stacją 
technika Carestream DRX. 
Posiadane detektory Carestream DRX 
kompatybilne z oferowanym 
aparatem rtg. 
Interfejs użytkowania aparatu rtg  
tożsamy z interfejsem konsoli do 
posiadanych detektorów.  

Tak /Nie 

Tak  – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

78. . Zamawiający modyfikuje 
Załącznik nr 5 do SIWZ część 
I. 

79. Pytanie 13 
Funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej 
oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie 
stacji roboczej, zarządzanie realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) 
obecnie użytkowanego przez Zamawiającego albo niezależna stacja lekarska albo wolno 
stojąca stacja lekarska zintegrowana z PACS 
 
Prosimy o punktowanie rozwiązania opartego na licencji pływającej obecnie 
użytkowanego przez Zamawiającego systemu PACS, które to zapewnia zdecydowanie 
większą funkcjonalność  i jest w pełni zintegrowane z systemem PACS. Dodatkowo 
należy zauważyć, iż Zamawiający jest użytkownikiem kilku stacji lekarskich opartych na 
licencji pływającej obecnie użytkowanego systemu PACS.  
Zmiana oprogramowania będzie powodowała  dodatkowe trudności w obsłudze 
oprogramowania, których można uniknąć wykorzystując aktualnie stosowane 
oprogramowanie. 
 
Wobec powyższego prosimy o modyfikację na następujące: 
Funkcje oprogramowania diagnostycznej stacji lekarskiej 
oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie 

79. Zamawiający modyfikuje 
Załącznik nr 5 do SIWZ część 
K pkt. dotyczący funkcji 
oprogramowania 
diagnostycznej stacji 
lekarskiej. 
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stacji roboczej, zarządzanie realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca) 
obecnie użytkowanego przez Zamawiającego         - 20 pkt. 
 albo wolno stojąca stacja lekarska zintegrowana z PACS    - 0 pkt. 
 
80. Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ pkt. INNE ppkt. 7: Czy Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca na własny koszt zapewnił pełną integrację i kompleksowe podłączenie 
oferowanego aparatu rentgenowskiego ze szpitalnym systemem do zarządzania dawką 
RTG? 

81. Nie wymagamy. 

Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015, poz. 2164 z późń zm.) Zamawiający 
modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

I. Załącznik nr 5 do SIWZ; 
II. Załącznik nr 3 do SIWZ; 
 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

Z poważaniem,  
 

 
 
 


