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Dot. SPZOZ/ZP/382/25/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  „  Dostawa  aparatu  RTG  stacjonarnego  z
zawieszeniem sufitowym ".

1.  Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA,   VI KOLUMNA LAMPY RTG
ZAWIESZONA SUFITOWO, pkt 4.
Czy  Zamawiający  dopuści  aparat  wysokiej  klasy  europejskiego  producenta,  który  posiada  Zakres
zmotoryzowanego  ruchu  poprzecznego  lampy  rtg  wynoszący  203  cm?  Tak  mała  różnica  nie  ma
wpływu na wykorzystanie aparatu w różnego rodzaju procedurach, a połączona z szerokim zakresem
wzdłużnym  powoduje  możliwość  szerokiego  wykorzystania  aparatu  podczas  wykonywania
codziennych badań.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2.  Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA,   VI KOLUMNA LAMPY RTG
ZAWIESZONA SUFITOWO, pkt 6
Czy  Zamawiający  dopuści  aparat  wysokiej  klasy  europejskiego  producenta,  który  posiada  Obrót
zmotoryzowany kołpaka z  lampą rtg  wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) 120/-214 stopni?
Zamawiający wymaga ruchu na sumarycznym poziomie min. 300 stopni, a oferowany aparat posiada
zakres 334 stopnie co o ponad 10% przekracza wymogi Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

3.  Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA,   VI  KOLUMNA LAMPY RTG
ZAWIESZONA SUFITOWO, pkt 7
Czy  Zamawiający  dopuści  aparat  wysokiej  klasy  europejskiego  producenta,  który  posiada  Obrót
kolumny wokół osi pionowej (od pozycji środkowej) 138/200 stopni? Zamawiający wymaga ruchu na
sumarycznym poziomie min. 300 stopni, a oferowany aparat posiada zakres 338 stopnie co o ponad
10% przekracza wymogi Zamawiającego.
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza.
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4.  Dotyczy  Załącznik  nr  3  do  SWZ –  OPIS  PRZEDIOTU  ZAMÓWIENIA,  III DETEKTOR  CYFROWY
PRZENOŚNY W STATYWIE , pkt 8
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy europejskiego producenta, który posiada detektor  
o  wadze  4,6kg?  Tak  nieznaczna  różnica  wagi  nie  ma  wpływu  na  możliwości  diagnostyczne
oferowanego  detektora,  a  co  więcej  detektor  jest  ładowany  zarówno  w  stole  (wymagane  przez
Zamawiającego) jak i statywie co zwiększa funkcjonalność ponad to co wymaga Zamawiający.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

5.dotyczy  Załącznik  nr  3  do  SWZ  –  OPIS  PRZEDIOTU  ZAMÓWIENIA,  IV DETEKTOR  CYFROWY
PRZENOŚNY W STOLE  , pkt 8
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy europejskiego producenta, który posiada detektor  
o  wadze  4,6kg?  Tak  nieznaczna  różnica  wagi  nie  ma  wpływu  na  możliwości  diagnostyczne
oferowanego  detektora,  a  co  więcej  detektor  jest  ładowany  zarówno  w  stole  (wymagane  przez
Zamawiającego) jak i statywie co zwiększa funkcjonalność ponad to co wymaga Zamawiający.
Odp.:  Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA, VII STÓŁ DO ZDJĘĆ RTG , pkt 5
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę zapisu Min. odległość blatu stołu od podłogi  <48 cm?  
Stół  z  blatem  opuszczanym  możliwie  najniżej  daje  swobodę  w  pracy  elektroradiologa,  ale  także
zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo pacjenta, któremu należy wykonać badanie na stole, a tym
samym pacjent łatwiejsze wejście jak i zejście ze stołu badań.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7.  Czy  wraz  z  aparatem rtg  należy  zaoferować  zestaw do wykonywania  testów podstawowych
wymaganych dla posiadanego aparatu ogólnodiagnostycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia  w  sprawie  warunków  bezpiecznego  stosowania  promieniowania  jonizującego  dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884) - 1 komplet, co najmniej:
1) standardowy fantom rentgenowski ogólnodiagnostyczny do testów geometrii i rozdzielczości
2)  uchwyt  do  mocowania  standardowego  fantomu  rentgenowskiego  ogólnodiagnostycznego  na
statywie płucnym aparatu rtg,
3) fantom równoważny pacjentowi zakrywający całe okno kolimatora, dwuczęściowy (np. 25mm + 10
mm Al), niezbędny do wykonywania wszystkich testów podstawowych, w tym testów systemu AEC,
4)  Program  komputerowy  online  wspomagający  wykonywanie  testów  podstawowych  cyfrowych
aparatów  rtg  (automatyczne  obliczenia,  generowanie  raportów,  archiwizacja  raportów  i  obrazów
testowych itp) - licencja ważna co najmniej w okresie gwarancji na oferowany aparat rtg
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
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8. INFORMACJE OGÓLNE LP 2
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym detektory będą objęte oddzielnym certyfikatem CE?
Te  elementy  są  całkowicie  zintegrowane  z  systemem  oraz  dostarczane  są  przez  renomowanego
dostawcę CANON.
Odp.: Tak.

9. INFORMACJE OGÓLNE LP 4
Czy Zamawiający dopuści  rozwiązanie,  w którym detektory pochodzić  będą od innego dostawcy?
Detektory są w pełni zintegrowane z oferowanym systemem i pochodzą od renomowanego dostawcy
CANON.
Odp.: Tak. 

10. GENERATOR LP 3 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z generatorem o częstotliwości 25kHz? W obecnych czasach
nowoczesnej  technologii,  generatory  o  niższej  częstotliwości  pracy  nie  wpływają  na  jakość
otrzymywanego  obrazu  i  umożliwia  przeprowadzanie  wszystkich  ekspozycji  na  odpowiednich
warunkach.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

11. GENERATOR LP 6 
Czy  Zamawiający  dopuści  zakres  mAs  od  0,1  do  500  mAs?  Różnica  górnego  parametru  jest
nieznaczna, a rzadko spotyka się aby używać parametru powyżej 500 mAs do ekspozycji.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

12. DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY W STATYWIE LP 4 
Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  o  maksymalnym  DQE  równym  60%?  Ze  względu  na  inne
parametry detektora, znacznie przewyższające minimalne wymagania pomimo znikomej różnicy w
wartości tego parametru jakoś uzyskanych obrazów będzie na najwyższym diagnostycznym poziomie.
Odp.: Tak. 

13. DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY W STOLE LP 4 
Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  o  maksymalnym  DQE  równym  60%?  Ze  względu  na  inne
parametry  detektora,  znacznie  przewyższające  minimalne  wymagania  pomimo  znikomej  różnicy
w  wartości  tego  parametru  jakoś  uzyskanych  obrazów  będzie  na  najwyższym  diagnostycznym
poziomie.
Odp.: Tak. 

14. KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA SUFITOWO LP 6 
Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  w  którym  obrót  kołpaka  z  lampą  rtg  wokół  osi  poziomej
wyniesie  +135/-180  stopni?  Brakujące  50  stopni  w  jedną  stronę  nie  wpłynie  znacząco  na  pracę

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486

eurbaniak@szpital.slupca.pl 



NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

aparatu, ponieważ lampa nie potrzebuje być skierowana centralnie w stronę sufitu, a obecne zakresy
zdecydowanie pozwalają na wykonanie wszelkich badań.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. STÓŁ DO ZDJĘĆ RTG  LP 16
Czy Zamawiający dopuści  rozwiązanie w którym przycisk  włączenia nadążności  i  autocentrowania
będzie znajdować się na ekranie dotykowym lampy?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

16.  STATYW KOSTNO-PŁUCNY LP 8
Czy Zamawiający dopuści  rozwiązanie w którym przycisk  włączenia nadążności  i  autocentrowania
będzie znajdować się na ekranie dotykowym lampy?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

17.  KONSOLA OPERATORA APARATU RTG LP 15 
Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  w  którym możliwe  jest  wyeksportowanie  z  programu listy
badań odrzuconych do pliku excel?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. KONSOLA OPERATORA APARATU RTG LP 19 
Czy Zamawiający  zrezygnuje  z  zapisu  o  dedykowane oprogramowanie  do wizualizacji  płucnej  lub
dopuści rozwiązanie bez posiadania takiego oprogramowania?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w rozdz. III pkt. 2 i rozdz. IV pkt. 2 detektor o
rozmiarze 42cm x 42cm +/- 0,6 cm zamiast 43 x 43 +/- 1cm. Jest to bardzo nie wielka różnica która
żaden sposób nie wpływa negatywnie na działanie aparatu, jakość i ilość oraz rodzaj wykonywanych
badań czy wygodę i bezpieczeństwo pacjenta. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo
więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego detektor w rozdz. III pkt. 4 i
rozdz.  IV  pkt.  4posiada  współczynnik  DQE  dla  0lp/mm  wynosi  65%  zamiast  wymaganego
współczynnika DQE dla 0 pl/mm” (min. 70%). Jako Wykonawca chcemy zaproponować wysokiej klasy
aparat  RTG  z  detektorami japońskiej  marki  Canon a  wspomniana  różnica  praktycznie  jest  dla
ludzkiego oka niezauważalna, w żaden sposób nie wpływa negatywnie na działanie aparatu, zakres
wykonywanych badań czy bezpieczeństwo i wygodę pacjenta. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu
uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
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20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w rozdz. VI pkt. 6 zakresu obrotu kołpaka z lampą
wokół  własnej  osi  poziomej  tj.  +/-  135°  zamiast  +/-150°.  Tak  szeroki  zakres  bardzo  ogranicza
dostępność  aparatów  RTG  na  rynku.  Dopuszczenie  pozwoli  Zamawiającemu  uzyskać  dużo  więcej
konkurencyjnych ofert i lepszy wybór.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji dla rozdz. III pkt. 8 i rozdz. IV pkt. 8 -
waga detektora, wg. poniżej zaproponowanej punktacji.

 LP Parametr

Wartość graniczna

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego

Punktacja
Zamawiające

go

Parametry
oferowane

(wypełnia
Wykonawca)

1 2 3 4 5

III
DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY

W STATYWIE

8. Waga detektora ≤4 kg; Podać
≤3,0kg – 5pkt

>3,0kg – 0pkt

IV
DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY

W STOLE

8. Waga detektora ≤4 kg; Podać
≤3,0kg – 5pkt

>3,0kg – 0pkt 

Dodatkowa punktacja pozwoli Zamawiającemu uzyskać najlepsze i najlżejsze detektory jakie obecnie
oferowane są na rynku. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji dla rozdz. III pkt. 9 i rozdz. IV pkt. 9 –
maksymalne obciążenie detektora, wg. poniżej zaproponowanej punktacji.

 LP Parametr

Wartość graniczna

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego

Punktacja
Zamawiające

go

Parametry
oferowane

(wypełnia
Wykonawca)

1 2 3 4 5
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III
DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY

W STATYWIE

9.
Maksymalne obciążenie detektora

(na całej powierzchni) 
min. 150 kg; Podać 

≥300 kg – 5 
pkt

˂300 kg – 0 
pkt

IV
DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY

W STOLE

9.
Maksymalne obciążenie detektora

(na całej powierzchni) 
min. 150 kg; Podać 

≥300 kg – 5 
pkt

˂300 kg – 0 
pkt

Obecnie na rynku oferowane są detektory o dużo większym maksymalnym obciążeniu niż 170kg,
który  jest  punktowany  w  obecnie  obowiązującym  SWZ.  Dodatkowa  punktacja  pozwoli
Zamawiającemu uzyskać najlepsze detektory o największym dostępnym maksymalnym obciążeniu. W
obecnych czasach pacjenci otyli poddawani badaniom zdecydowanie częściej za sprawą swojej wagi
mogą stwarzać realne zagrożenie uszkodzenia detektora. Tak więc im wyższy zakres maksymalnego
obciążenia tym mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia detektora lub konieczność dokupienie
osłony która zwiększała by jego wytrzymałość.  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji dla rozdz. V pkt. 6 i pkt. 7 – pojemność
cieplna anody i pojemność cieplna kołpaka, wg. poniżej zaproponowanej punktacji.

 LP Parametr

Wartość graniczna

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego

Punktacja
Zamawiającego

Parametry
oferowane

(wypełnia
Wykonawca)

1 2 3 4 5

V LAMPA RTG, KOLIMATOR

6 Pojemność cieplna anody [kHU] ≥300; Podać
≥400kHU – 5pkt

˂400kHU – 0pkt

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486

eurbaniak@szpital.slupca.pl 



NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

7
Pojemność cieplna kołpaka

[kHU]
≥1200; Podać

≥2000kHU –
5pkt

˂2000kHU –
0pkt

Dodatkowa  punktacja  pozwoli  Zamawiającemu  uzyskać  wysokiej  klasy  lampy  które  dla  działania
aparatu RTG są bardzo ważne, Zamawiający w ten sposób będzie mógł uzyskać najlepsze lampy jakie
obecnie oferowane są na rynku. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

24.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji dla rozdz. VIII pkt. 3 i pkt. 4 - waga
detektora, wg. poniżej zaproponowanej punktacji. 

 LP Parametr

Wartość graniczna

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego

Punktacja
Zamawiającego

Parametry
oferowane

(wypełnia
Wykonawca)

1 2 3 4 5

VII
I

STATYW KOSTNO-PŁUCNY

3
Najniższe położenie punktu

centralnego detektora w
statywie do podłogi [cm]

≤35; Podać
≤30cm – 5pkt

>30cm – 0pkt

4
Zakres zmotoryzowanego ruchu

pionowego detektora [cm]
≥150; Podać

>150kHU – 5pkt
≤150kHU – 0pkt

Dodatkowa punktacja pozwoli Zamawiającemu uzyskać aparat RTG którego zakres ruchu detektora w
statywie w znaczącym stopniu usprawni proces badania i ułatwi pracę pracownikom pracowni RTG.
Obecny  zapis  nie  jest  na  tyle  wymagający  aby  Zamawiający  mógł  uzyskać  najlepszy  produkt.
Zamawiający w ten sposób będzie mógł uzyskać najlepsze aparaty jakie obecnie oferowane są na
rynku. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Dot. § 7 ust. 1 pkt 1) umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 ust. 1 pkt 1) umowy poprzez obniżenie kary umownej
tam przewidzianej  z  5% do 1% wartości  brutto umowy za  każdy  dzień zwłoki?  Kara  umowna w
wysokości  5%  wartości  umowy  brutto  wydaje  się  znacząco  wygórowana,  co  stawia  Wykonawcę
w  niekorzystnym  położeniu.  Rolą  kar  umownych  jest  przede  wszystkim  nakłonienie  strony
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zobowiązanej do świadczenia, nie może ona jednocześnie stanowić podstawy do bezpodstawnego
wzbogacenia  się  strony  uprawnionej.  Warto  zaznaczyć,  że  Zamawiający  ponad  zastrzeżone  kary
umowne ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, a zatem
interes prawny Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Dot. §7 ust. 2 umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu kar umownych określonego w §7 ust. 2 umowy do
25% wartości umowy brutto? W ocenie Wykonawcy, Zamawiającego nazbyt wysoko określi limit kar,
warto  zaznaczyć,  że  Zamawiający  ponad  zastrzeżone  kary  umowne  ma  prawo  do  dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, a zatem interes prawny Zamawiającego jest
w pełni zabezpieczony. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Dot. § 7 umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7 ustęp o następującej treści: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy
przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości brutto
umowy.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Dot. § 7 ust. 3 umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 7 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
„Zamawiający  Każda ze Stron  może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne do
wysokości  faktycznie  poniesionej  szkody.  W  szczególności,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
naprawienia  szkody  w  przypadku  ewentualnej  utraty  przez  Zamawiającego  całości  lub  części
dofinansowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Dot. opisu przedmiotu zamówienia, VII pkt. 18: 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym powyższa funkcjonalność realizowana jest poprzez
nadążnością poziomą lampy za ruchem poziomym detektora? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

30. Dot. opisu przedmiotu zamówienia, VIII pkt. 3: 
Czy Zamawiający dopuści konsolę z dyskiem 500 GB dla której producent zaleca przechowywanie do 
5 000 zdjęć? Pojemność dysku oferowanej przez nas konsoli umożliwia przechowywanie 20 000 
zdjęć, jednakże ze względu na stabilność i szybkość pracy całego systemu operacyjnego aparatu, 
przechowywanie tak dużej ilości badań na konsoli aparatu nie jest zalecane przez producenta – tym 
bardziej, że Zamawiający wymaga integracji aparatu z systemem PACS, którego to funkcją jest 
właśnie przechowywanie badań przez długi okres. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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31. Dot. prac adaptacyjnych: 
Prosimy  o  potwierdzenie  czy  wentylacja  pracowni  RTG  jest  sprawna  i  odpowiada  aktualnym
wymaganiom przepisów prawa w tym zakresie? 
Odp.:  Zamawiający potwierdza.

32. Dot. prac adaptacyjnych: 
Prosimy o informacje czy Zamawiający oczekuje montażu klimatyzatora w pomieszczeniu RTG? 
Odp.: Nie.

33. Dot. prac adaptacyjnych:
Czy Zamawiający oczekuje wymiany drzwi do pracowni RTG? 
Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje wymiany ołowianych drzwi wejściowych do pracowni RTG.

34. Dot. ogłoszenia o zamówieniu- pkt. 4.2.2.: 
W związku z wymaganiem określonym w pkt. 4.2.2 ogłoszenia gdzie Zamawiający wymaga w ramach
przedmiotu  zamówienia:  „pełnej  zatwierdzonej  dokumentacji  dopuszczającej  urządzenie  do
użytkowania” 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe złożenie 
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 4 ust. 1 tejże Ustawy 
albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej (a zatem 
Zamawiający). 

To jednostka organizacyjna będąca stroną postępowania o wydanie zezwolenia jest dysponentem 
większości dokumentów, których przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest 
wymagane zgodnie z przepisami prawa. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie uzyska decyzję właściwej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w sprawie zezwolenia na uruchomienie aparatu oraz na uruchomienie 
pracowni? 

Jednocześnie  Wykonawca  deklaruje  dostarczenie  Zamawiającemu  następującej  dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolenia, bezpośrednio związanej z przedmiotem umowy tj.: 
a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych 
(zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu 
dokumentacji projektowej) 
b) Dokumentację techniczną aparatu 
c) Instrukcję obsługi aparatu 
d) Testy odbiorcze i specjalistyczne aparatu, pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki. 
Pozostałe  dokumenty  wymagane  wnioskiem  o  wydanie  zezwolenia  stanowią  dokumentację
wewnętrzną Pracowni, która jest przygotowywana przez IOR Szpitala, Wykonawca zatem nie ma na
nią wpływy. 
Odp.: Zamawiający potwierdza, iż we własnym zakresie uzyska decyzję właściwej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w sprawie zezwolenia na uruchomienie aparatu oraz na uruchomienie pracowni.
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35. Dot. załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia. 
Czy w związku z przekroczeniem kwoty jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania,
skutkującej  unieważnieniem  poprzedniego  przetargu  -  postępowanie  nr  SPZOZ/ZP/382/22/2022,
Zamawiający  rozważy  rezygnację  w  aktualnym  postepowaniu  przetargowym  z  jednego  z  dwóch
wyspecyfikowanych detektorów? 
Aparat stacjonarny może być kompatybilny z będącym w posiadaniu Zamawiającego detektorem DRX
Plus (wykorzystywanym przy aparacie mobilnym) co z ekonomicznego punktu widzenia jest najlepszy
rozwiązaniem. 
Powyższe rozwiązanie pozwoli na złożenie oferty w kwocie przewidzianej przez Zamawiającego na
sfinansowanie zadania. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

36.  Czy Zamawiający zechce wprowadzić dodatkową punktację za zakres zmotoryzowanego ruchu
pionowego lampy rtg w rozdz. VI pkt 5: 

LP Parametr

Wartość graniczna

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego

Punktacja
Zamawiającego

Parametry
oferowane

(wypełnia
Wykonawca

)

1 2 3 4 5

VI
KOLUMNA LAMPY RTG

ZAWIESZONA SUFITOWO

5
Zakres zmotoryzowanego ruchu 
pionowego lampy rtg [cm]

≥150; Podać 
≥ 170 cm – 5

pkt, < 170 cm –
0 pkt.

Przy zdjęciach na statywie płucnym jest bardzo ważne, ażeby lampą rtg można było zjechać do samej
podłogi. Zdarza się, że niektóre firmy oferujące niewielki zakres ruchu pionowego lampy nie spełniają
tego  ważnego kryterium i  takim aparatem nie  można  wykonywać  zdjęć  stawów skokowych  pod
obciążeniem pacjentom na stojąco przy statywie WS.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

37.  Na żywotność oraz wytrzymałość lampy rtg duży wpływ ma moc poszczególnych ognisk lampy,
dlatego prosimy Zamawiającego o wprowadzenie dodatkowej punktacji za moce ognisk : moc dużego
ogniska rozdz. V pkt. 3 i moc małego ogniska rozdz. V pkt. 4
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LP Parametr

Wartość graniczna

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego

Punktacja
Zamawiająceg

o

Parametry
oferowane

(wypełnia
Wykonawca

)

1 2 3 4 5

V LAMPA RTG, KOLIMATOR

3 Moc dużego ogniska [kW] ≥60; Podać 
≥100kW–5pkt.

<100kW–0pkt

4 Moc małego ogniska [kW] ≥ 25; Podać 
≥40kW–5pkt.

<40kW–0pkt.

Proszę  zwrócić  uwagę,  że  lampa  rtg  jest  zaraz  po  detektorach  najważniejszym  i  najdroższym
podzespołem aparatu rtg. Lampy rtg o większych mocach ognisk niż Zamawiający wymaga oraz
większej  pojemności  cieplnej  anody  oraz  kołpaka  rtg  mają  o  kilka  do  kilkunastu  lat  dłuższą
żywotność. Koszt nowej lampy w zależności od modelu oraz producenta waha się od ok. 25-30
tysięcy  złotych  do  niemal  80-100  tysięcy  złotych.  W  interesie  Zamawiającego  jest  uzyskanie
najlepszych lamp w trakcie postępowania aby uniknąć inwestowanie dodatkowych funduszy w
późniejszym czasie na zakup lub wymianę tańszych i słabszych lamp.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem pełnej dokumentacji serwisowej wraz
ze wszystkimi hasłami, kodami i kluczami serwisowymi?
Posiadając pełną dokumentację serwisową Zamawiający może korzystać z dowolnego podmiotu
świadczącego  usługi  serwisowe  pod  względem  cenowym  jak  i  również  odległościowym  czyli
szukać kogoś kto jest w najbliższej odległości od Zamawiającego.
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

39.  Czy  Zamawiający  wymaga  zaoferowania  możliwości  stosowania  lamp  zamiennych,  innych
producentów w celu zapewnienia sobie po gwarancji większego wachlarza oferentów a co za tym
idzie zakupu jak najtańszej lampy rtg w danej chwili na rynku ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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40. Czy Zamawiający zechce wprowadzić dodatkową punktację za dłuższy okres gwarancji w rozdz.
X pkt. 1.

LP Parametr

Wartość
graniczna

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego

Punktacja
Zamawiająceg

o

Parametry
oferowane

(wypełnia
Wykonawc

a)

1 2 3 4 5

X Gwarancja i inne wymogi

1.
Gwarancja min. 24 miesiące na cały 
aparat wraz z lampą i detektorem liczona 
od daty podpisania protokołu odbioru

Tak; Podać

˂30m-cy-
0pkt.

≥30m-cy–
5pkt.

≥36m-cy–
10pkt

W  interesie  Zamawiającego  jest  uzyskanie  najlepszych  warunków  gwarantujących
Zamawiającemu spokój w momencie kiedy aparat jest objęty dłuższą gwarancją.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Czy Zamawiający zechce wprowadzić dodatkową punktację za długość blatu stołu w rozdz. VII
pkt. 3 oraz zakres ruchu wzdłużnego blatu w rozdz. VII pkt. 7. Obie te funkcje powodują, że im
większe  są  te  parametry  tym  bardziej  wzrasta  możliwość  przebadania  badań  nawet  bardzo
wysokich pacjentów, mierzących nierzadko 2 metry i więcej bez konieczności przemieszczania ich
na blacie,  zapewnia to większy  komfort  pracy technika i  samego pacjenta.  Szczególnie jest  to
ważne przy pacjentach urazowych oraz starszych osobach ponieważ technik rtg nie musi takich
pacjentów sam przesuwać na stole.

LP Parametr

Wartość graniczna

Parametry wymagane
przez Zamawiającego

Punktacja
Zamawiająceg

o

Parametry
oferowan

e

(wypełnia
Wykonaw

ca)
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1 2 3 4 5

VII STÓŁ DO ZDJĘĆ RTG

3. Długość blatu stołu[cm] ≥ 210; Podać
≥240cm-5pkt.

˂240cm-0pkt.

7. Zakres ruchu wzdłużnego blatu [cm] ≥75; Podać
≥110cm–5pkt.

<110cm–0pkt

W interesie Zamawiającego jest uzyskanie najlepszych parametrów stołu do zdjęć RTG który ma
bezpośredni  wpływ  na  wygodę  i  bezpieczeństwo  pacjenta  oraz  komfort  i  ergonomię  pracy
technika.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

42.  Czy Zamawiający zechce wprowadzić punktację za zakres najniższego położenia detektora w
statywie płucnym od podłogi  rozdz.  VIII  pkt.  3, do badań pod obciążeniem promień centralny
powinien być jak najniższy, prosimy zatem o wprowadzenie następującej punktacji 

LP Parametr

Wartość graniczna

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego

Punktacja
Zamawiająceg

o

Parametry
oferowane

(wypełnia
Wykonawc

a)

1 2 3 4 5

VIII STATYW KOSTNO-PŁUCNY

3
Najniższe położenie punktu centralnego

detektora w statywie do podłogi [cm]
≤35; Podać

≤30 m-5pkt.

>30cm–0pkt.

W interesie Zamawiającego jest uzyskanie najlepszych parametrów statywu który bezpośrednio
wpływa na wygodę i bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort i ergonomię pracy technika.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
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43.  Czy  Zamawiający  zechce  wprowadzić  dodatkowe  punkty  w  rozdz.  VI  nie  obligatoryjne
(Tak/nie) które dadzą pogląd Zamawiającemu o funkcjonalnościach aparatu RTG oraz punktację o
następującym brzmieniu:

LP Parametr

Wartość
graniczna

Parametry
wymagane przez
Zamawiającego

Punktacja
Zamawiająceg

o

Parametry
oferowane

(wypełnia
Wykonawca

)

1 2 3 4 5

VI
KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA

SUFITOWO

12.

Wielofunkcyjny, kolorowy monitor 
dotykowy o przekątnej min. 10 cali 
zlokalizowany na kołpaku umożliwiający 
pionowy odczyt i wpisywanie danych 
niezależnie od położenia kołpaka z 
lampą.

Min. 10”
≥12”–5pkt.

<12”–0pkt

13.

Możliwość dokonania na monitorze 
dotykowym zlokalizowanym na kołpaku 
zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak 
lub wolna ekspozycja bezpośrednio na 
detektorze

Tak/nie

14

Możliwość dokonania na monitorze 
dotykowym zlokalizowanym na kołpaku 
modyfikacji parametrów ekspozycji, 
przynajmniej: kV, mAs lub kV, mAs, 
kolimacji.

Tak/nie

15

Możliwość wyboru z poziomu monitora 
dotykowego zlokalizowanego na kołpaku
lampy: grubość pacjenta, tryb 
auto/manualny

Tak/nie
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16

Możliwość czytelnego wyświetlania na 
monitorze dotykowym zlokalizowanym 
na kołpaku danych pacjenta które mają 
być widoczne na monitorze podczas 
badania - min. imię i nazwisko, data 
urodzenia, ID (numer identyfikacyjny), 
płeć, wiek

Tak/nie

17
Możliwość czytelnego wyświetlania na 
monitorze na kołpaku kąta lampy, 
odległości SID, kąta rotacji kolumny

Tak/nie

18
Możliwość indywidualnej konfiguracji 
wyglądu ekranu na kołpaku w zależności 
od potrzeb

Tak/nie

19

Możliwość podglądu zdjęcia, 
powiększenia i pomniejszenia na ekranie
dotykowym znajdującym się na kołpaku 
lampy 

Tak/nie

20
Możliwością obsługi ekranu w 
rękawiczkach medycznych

Tak/nie

W  interesie  Zamawiającego  jest  uzyskanie  najlepszych  parametrów  aparatu  RTG  które  mają
bezpośredni wpływ na komfort i ergonomię pracy techników. Mi miej czasu poświęcają na chodzenie,
zastanawianie się i dokonywaniu zmian na stacji technika w innym pomieszczeniu  tym więcej czasu
mogą poświęcić pacjentowi lub wykonywaniu innych zadań.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Zamawiający w pkt.I pkt.4 wymaga:

Zamawiający kupuje urządzenie medyczne składające się z takich elementów jak generator, zespół 
lampy RTG (lampa, kolimator, DAP), stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna 
podłogowa lampy RTG, detektor(y) i stacja akwizycyjna z oprogramowaniem do obróbki obrazów. W 
fazie końcowej produkcji urządzenie medyczne, jakim jest cyfrowy aparat RTG podlega właściwym 
testom, walidacji i otrzymuje certyfikat CE na całe rozwiązanie jako produkt konkretnego 
wytwórcy/producenta. 
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Potwierdzeniem spełnienie wymagań, co do przydatności i dopuszczenia do obrotu na obszarze UE, 
jest certyfikat UE i świadectwo zgodności (Conformance Statement)., czego Zamawiający ma 
świadomość, o czym świadczy parametr wymagany w pkt.I ppkt.2

Należy również podkreślić, że Zamawiający jako jednego z istotnych elementów nie wskazał stacji
akwizycji,  bez  której  aparat  cyfrowy  nie  może  funkcjonować,  a  jej  oprogramowanie  ma  istotne
znaczenie dla ostatecznej jakości badań.

W naszej ocenie sformułowany przez Zamawiającego wymóg opisany w pkt.I ppkt.4  i punktowanie są
nie  tylko  niezgodne  z  zapisami  Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  (art.7  ust.1),  lecz  również
niezgodne  z  interesem  Zamawiającego.  Ponadto,  w  dzisiejszym  zglobalizowanym świecie  nie  ma
innowacyjnego produktu (a takim jest cyfrowy aparat RTG),  w którym wszystkie elementy byłyby
produkowane przez tego samego wytwórcę/producenta.

Sposób  opisania  przedmiotu  zamówienia  prowadzi  do  naruszenia  przepisów  ustawy  z  dnia
11.09.2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2022  r.  poz.  1710  z  późn.  zm.)  w  zakresie
naczelnych  zasad  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  oraz  reguł  formułowania
opisu przedmiotu zamówienia. 

Sposób opisania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu narusza art. 99 ust. 1 i 4 Pzp
oraz  art.  16  pkt  1  i  3  Pzp  w  zakresie,  w  jakim  abstrahuje  od  okoliczności  mających  wpływ  na
sporządzenie  oferty,  utrudnia  uczciwą  konkurencję  oraz  nie  zapewnia  równego  traktowania
wykonawców. Zamawiający wymagając, aby aparat RTG i istotne elementy aparatu RTG pochodziły
od tego samego producenta pozbawia możliwości udziału w postępowaniu wykonawców zdolnych do
wykonania zamówienia, posiadających w swojej ofercie aparaty RTG o najwyższej jakości, realizujące
uzasadnione  potrzeby  Zamawiającego.  Jednocześnie  taki  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowi
środek nieproporcjonalny do osiągniecia przez Zamawiającego celu w postaci uzyskania w ramach
niniejszego  postępowania  rozwiązania  najwyższej  jakości,  realizującego  uzasadnione  potrzeby
Zamawiającego. 

Wielokrotnie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej zakwestionowano taki sposób opisywania
przedmiotu zamówienia, gdzie zamawiający wymagał, aby główny element przedmiotu zamówienia
oraz jego dodatkowe elementy pochodziły od tego samego producenta. W orzecznictwie wskazuje
się, że taki opis przedmiotu zamówienia faworyzuje określonego producenta oraz podmioty będące
dystrybutorami  produktów  tego  producenta.  Jednocześnie  zwraca  się  uwagę,  że  przy  opisie
przedmiotu  zamówienia  należy  uwzględnić  aspekt  odpowiedzialności  wykonawcy  wobec
zamawiającego za jakość oferowanych rozwiązań, jak również okoliczność czy oferowane rozwiązania
są dopuszczone do obrotu.
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Należy  wskazać,  iż  nie  ma  uzasadnienia  merytorycznego,  aby  wskazane  przez  Zamawiającego
elementy oferowanego aparatu RTG pochodziły od tego samego producenta.

Proces  przygotowania  i  zmontowania  wyrobu  medycznego,  w  skład  którego  wchodzi  wiele
podzespołów  w  przypadku  uznanego  światowego  producenta  jakim  jest  Agfa  NV  gwarantuje
najwyższy możliwy standard, jednocześnie będąc w pełni certyfikowanym. W szczególności należy
wskazać na posiadany certyfikat ISO 13485:2016 wystawiony wykonawcy z uwzględnieniem MDSAP,
tj. programu, który składa się z pojedynczego audytu regulacyjnego systemów zarządzania jakością
dla wyrobów medycznych w celu spełnienia odpowiednich wymogów wielu organów regulacyjnych,
wspierającego globalne podejście do audytu i monitorowania produkcji wyrobów medycznych w celu
oceny zgodności produktów stosowanych w sektorze medycznym.

Przeprowadzony w ramach certyfikacji audyt dotyczy oceny czy producenci spełniają kryteria jakości
oraz wymagania prawne regulatorów rynku, a także oczekiwania specjalistów medycznych i  osób
znajdujących się pod ich opieką. Nadmienić należy, że wykonawca AGFA NV przeszedł dodatkowy
audyt MDSAP, co dodatkowo świadczy o pozycji AGFA NV jako wysokiej jakości i klasy producenta
urządzeń będących wyrobami medycznymi.

Podkreślenia  wymaga,  że  dla  pozytywnego przejścia  ww.  bardzo  szczegółowego i  wymagającego
procesu  certyfikacji  –  bez  znaczenia  pozostaje  pochodzenie  elementów /  podzespołów urządzeń
wchodzących w skład finalnego wyrobu. Istotny jest finalny produkt jako cały system o konkretnych
parametrach i potwierdzonej jakości.

Z uwagi na powyższe wnosimy o usunięcie punktu I pkt.4., a w przypadku jego podtrzymania jako
opcjonalnego – usunięcie punktacji w tym zakresie.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Zamawiający w pkt.II ppkt. 3 punktuje:

Punktacja dotyczy parametru,  który w przypadku konwencjonalnego aparatu RTG typ DR nie ma
znaczenia. Kryterium punktacji stawia firmę Carestream w sytuacji uprzywilejowanej. Opis w swoim
brzmieniu narusza art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP. 
Wnioskujemy  o  ustanowienie  brzmienia  zapisu  Częstotliwość  pracy  generatora  ≥100kHz  i  nie
przyznawania punktów za parametr, który nie jest korzyścią, a stanowi cechę generatora.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
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46.  Wnioskujemy  o  przyznanie  punktacji  w  opisach,  które  stanowią  ewidentną  korzyść  dla
funkcjonowania urządzenia, pracy technika elektroradiologii i pacjentów.
Pkt.VII ppkt 11 oraz pkt. VIII pkt.7

11. Pochłanialność blatu stołu rtg ≤1,2 mm Al.

Podać 

≤1,2 mm Al- 0 pkt

≤1,0 mm Al.- 2 pkt

≤0,7 mm Al.- 5 pkt

7. Pochłanialność płyty statywu ≤1,0 mm Al.

Podać 

≤1,0 mm Al- 0 pkt

≤0,7 mm Al.- 2 pkt

≤0,5 mm Al.- 5 pkt

Oraz dla pkt.II ppkt.1
1. Moc generatora [kW]  ≥50

Podać

50 kW- 0 pkt.

65 kW- 3 pkt.

80 kW- 5 pkt.

Moc  generatora  ma  zasadnicze  znaczenie  na  skrócenie  czasu  ekspozycji.  Zamawiający  wymaga
funkcjonalności  wykonywania  badań  całego  kręgosłupa/całych  kończyn.  W  przypadku  pacjentów
pozycjonowanych  w  kratce  Planfelda  skrócenie  czasu  ekspozycji  w  sposób  zasadniczy  eliminuje
powstanie nieostrości ruchowej, która wiąże się z czasem ekspozycji.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Zamawiający w pkt.II pkt. 5 wymaga:

Prosimy o dopuszczenie zakresu prądowego ≥10 mA-600mA. Zwiększenie zakresu od 10 mA umożliwi
pełniejszy dobór warunków ekspozycji w szczególności do wykonywania drobnych struktur kostnych.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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48.  Zamawiający  w  pkt.III  pkt.1-11  oraz  pkt.IV  pkt.1-11  opisuje  jednoznacznie,  literalnie
charakteryzuje  produkt  jednego  producenta  co  jest  niezgodne  z,  art.  16  ust.  1-3  Ustawy  PZP
dotyczących zasad uczciwej konkurencji  i  równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie
Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie. 
Zamawiający  musi  zachować  zasadę  uczciwej  konkurencji  (art.  99  PZP).  Nie  może  opisywać
przedmiotu  zamówienia  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów,  pochodzenia,  źródło.
szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez  konkretnego
wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub  wyeliminowania  niektórych
wykonawców (art. 99 ust. 4 PZP). Zgodnie z art. 17   ust.3 czynności związane z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonują  osoby  zapewniające
bezstronność i obiektywizm.

W  związku  z  powyższym  prosimy  o  dopuszczenie  detektorów  o  następujących  parametrach  dla
pozycji  pkt.III  pkt.1-11  oraz  pkt.IV  pkt.1-11.   Zgodnie  z  art.  99  ust.  5  PZP  oferujemy  produkt
równoważny o parametrach które umożliwią uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia
efektu  za  pomocą  innych  rozwiązań  technicznych.  Proponowane  detektory  stanowią  najnowsze
rozwiązanie  technologiczne  i  przewyższają  swoimi  właściwościami  wymagania  zawarte  przez
Zamawiającego w OPZ.

Wymiary detektora 460x460x15 mm

Scyntylator wartość kwantowa dla 0 pl/mm  75%

Ilość wyjmowanych akumulatorów 2

Waga detektora z jednym akumulatorem 3,7 kg

Waga detektora ze wszystkimi  akumulatorami (min. 2 w 
slocie)

3,9 kg

Wymiar powierzchni aktywnej 426,72 mm x 426,72 mm

Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej 3048 x 3048 pikseli

Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z 
wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)

Klasa ochronności IP IP 67

Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na
wózku, łóżku

tak

Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie tak
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Maksymalna wielkość pojedynczego piksela 140 µm

Rozdzielczość przestrzenna 3,50 lp/mm

Rozdzielczość skali szarości 16 bit

Zakres energetyczny 40-150 kV

Ilość akumulatorów w zestawie 2 szt

Ładowanie akumulatora detektora- dedykowana ładowarka 
do akumulatorów

tak

Ładowanie akumulatorów detektora- dedykowana ładowarka 
przystosowana do umieszczenia detektora bez konieczności 
wyjmowania akumulatorów zastępująca ładowanie detektora 
w stole 

tak

Ładowanie akumulatorów detektora kablem USB typ C,  bez 
konieczności wyjmowania akumulatora –zasilanie z 
zewnętrznego zasilacza

tak

Pojemność nominalna 1 akumulatora 3400 mAh

Czas pracy na jednym akumulatorze  7 godzin

Tryb czuwania na jednym akumulatorze  8 godzin

Czas pracy na wszystkich zainstalowanych akumulatorach  ≥  
15 godzin 

15 godzin

Tryb czuwania na wszystkich zainstalowanych  akumulatorach 
≥  16 godzin

16 godzin

Możliwość pracy na detektorze w stole, statywie płucnym i 
poza nim tzw. „wolne ekspozycje”

Tak

Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla
projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez 
zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki

400 kg

Max obciążenie detektora (na powierzchni o średnicy 40 mm) 
dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez 
zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki

200 kg

Pamięć wewnętrzna detektora 200 obrazów
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W detektorach nowej generacji nie stosuje się ładowania „ciągłego” w bucky aparatu, ponieważ takie
rozwiązanie wpływa negatywnie na żywotność akumulatorów i samego detektora.

Obecnie stosuje się ładowarki  zewnętrze,  w których ładuje  się detektor  bez wyjmowania baterii.
Jeden cykl ładowania wystarczy na 15 godzin ciągłej pracy.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

49. Zamawiający w pkt.VI pkt.6 wymaga:

Prosimy o dopuszczenie obrotu zmotoryzowanego wokół osi poziomej +/-120°. Proponowany zakres 
w pełni umożliwia wykonywanie wszystkich procedur medycznych. Nie ma procedur medycznych, 
które wymagają tak dużego zakresu wybrania kąta do wykonania badań osiowych i/lub wewnętrzno-
zewnętrznych. Proponowany przez nas zakres +/-120° nigdy nie będzie miał zastosowania. Jest to 
parametr fizyczny. Jego zakres wiąże się z funkcjonalnością konstrukcji. Zawyżanie wymagań jest 
niezgodnie z ustawa PZP. Zamawiający zgodnie z ustawa PZP ma obowiązek opisać przedmiot 
zamówienia stosując zasadę  minimalnych wymaganych parametrów co należy rozumieć, że 
Wykonawca może zaoferować produkt o parametrach nie gorszych niż wymagane. Ma również 
prawo zaoferować produkt równoważny art. 99 ust. 5 PZP i obowiązek wykazania, że produkt jest nie 
gorszy niż wymagany przez Zamawiającego. Produkt równoważny należy rozumieć jako produkt 
spełniający wymagania funkcjonalne mające wpływ na proces hospitalizowania pacjentów a nie 
cechy produktu zgodnie z orzeczeniami KIO. Zakres obrotu zmotoryzowanego wokół osi poziomej +/-
120° w pełni spełnia ten wymóg.
- orzeczenie KIO z 14.11.2016 r., KIO 2037/16, KIO 2039/16
- orzeczenie KIO z 23.03.2011  KIO 483/11
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

50. Zamawiający w pkt.VI pkt.9 wymaga:

Prosimy o zmianę zapisu na:
…” Funkcja autocentrowania lampy do Bucky w stole lub statywie automatyczna lub po naciśnięciu
przycisku  na  pilocie  lub  przycisku  urządzenia”  Zgodnie  z  art.  99  ust.  5  PZP  oferujemy  produkt
równoważny o parametrach które umożliwią uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia
efektu  za  pomocą  innych  rozwiązań  technicznych.  .  Produkt  równoważny  należy  rozumieć  jako
produkt spełniający wymagania funkcjonalne mające wpływ na proces hospitalizowania pacjentów a
nie cechy produktu zgodnie z orzeczeniami KIO. - orzeczenie KIO z 14.11.2016 r., KIO 2037/16, KIO
2039/16
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- orzeczenie KIO z 23.03.2011  KIO 483/11
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. Zamawiający w pkt.VII pkt. 2 Wymaga:

Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP wnioskujemy o dopuszczenie produktu równoważnego o parametrach
które umożliwią uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych
rozwiązań technicznych. Tzn. ” Blat stołu płaski umożliwiający przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję
stołu”…
W stołach stosuje się ramy, które służą do montowania akcesoriów potrzebych do wykonywania
badań.  Ramy  są  płaskie.  Stanowią  jedną  płaszczyznę  z  blatem.  Nie  utrudniają  przemieszczania
pacjentów oraz dezynfekcji blatu. Korzyścią jest zwiększenie wytrzymałości blatu na obciążenie na
skraju stołu powyżej 320 kg
Produkt  równoważny  należy  rozumieć  jako  produkt  spełniający  wymagania  funkcjonalne  mające
wpływ na  proces  hospitalizowania  pacjentów a  nie  cechy  produktu  zgodnie  z  orzeczeniami  KIO.
Opisany wymóg blatu stołu określa cechy a nie korzyści funkcjonalne blatu stołu. 
- orzeczenie KIO z 14.11.2016 r., KIO 2037/16, KIO 2039/16
- orzeczenie KIO z 23.03.2011  KIO 483/11
Zastosowany  opis  ogranicza  złożenie  oferty  co  stanowi  naruszenie  art.  16  pkt  1  i  3   PZP
dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
Odp.: Zgodnie z SWZ z dopuszczeniem płaskich ram bocznych.

52. Zamawiający w pkt.VII pkt.12 wymaga:

Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP wnioskujemy o dopuszczenie produktu równoważnego o parametrach
które umożliwią uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych
rozwiązań technicznych opisanych w pytaniu nr 3. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

53. Zamawiający w pkt.VIII pkt. 2 wymaga:

Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP wnioskujemy o dopuszczenie produktu równoważnego o parametrach
które umożliwią uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych
rozwiązań technicznych. Prosimy o dopuszczenie monitor o przekątnej 22” z krzywa DICOM. Różnica
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1” tj. 2,5 cm po przekątnej ekranu nie ma wpływu na funkcjonalność oferowanego monitora. Ważną
funkcjonalnością  dla  monitora  jest  krzywa DICOM której  Zamawiający  nie  opisał  w OPZ,  a  która
stanowi istotny element kontroli jakości użytkowanych monitorów. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Zamawiający w pkt.VIII pkt.3 wymaga:

Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP wnioskujemy o dopuszczenie produktu równoważnego o parametrach
które umożliwią uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych
rozwiązań  technicznych.  Stacja  technika  z  pamięciom  RAM  8  GB  w  pełni  spełnia  wymagania
funkcjonalne.  Komputer  sterujący  stanowi  integralną  część  oferowanego  aparatu  rtg.  i  podlega
walidacji  jako  całość  rozwiązania  na  który  jest  wystawiony  jeden  certyfikat  CE.  Opis  w  swoim
brzmieniu narusza art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Zamawiający wpkt.VIII pkt. 19 wymaga:

Prosimy o uznanie jako warunek spełniony zaoferowanie oprogramowania/algorytmu który posiada
wymaganą funkcjonalność w podstawowym oprogramowaniu a nie jak wymaga Zamawiający jako
dedykowane oprogramowanie.  Takim rozwiązanie dysponuje wyłącznie firma Carestream. Opis w
swoim brzmieniu narusza art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

56.  Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  lub  dodatkowo  punktował  dla  celów  kontroli  jakości  w
radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 )
-możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym 
-  Eksport  parametrów obróbki  obrazów  zastosowanych  do poszczególnych  rodzajów  ekspozycji  z
drzewa  badań
Odp.: Zgodnie z SWZ.

57. Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował dedykowanego  oprogramowania
optymalizującego obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów.
Odp.:  Zgodnie z SWZ.
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58. Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  lub  dodatkowo  punktował  zgodnie  w  wymogiem
monitorowania dawki prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na
wykonujących techników
Odp.: Zgodnie z SWZ.

59. Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  lub  dodatkowo  punktował  zgodnie  w  wymogiem
monitorowania  dawki  prowadzenia  statystyk  dot.  min.  ilości  ogólnej,  rodzajów badań,  powodów
odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika
Odp.: Zgodnie z SWZ.

60. Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  lub  dodatkowo  punktował  zgodnie  w  wymogiem
monitorowania dawki zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej
dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach :
- na  rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek  
dawki w osi czasu )
-na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu )
Odp.: Zgodnie z SWZ.

61.  Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  lub  dodatkowo  punktował  zgodnie  w  wymogiem
monitorowania dawki raportowania dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i  Dicom
standard – część 16 tzn:
Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z
przeznaczeniem  do  zapisu  w  formacie  ustrukturyzowanego  raportu  Dicom  (DICOM  Structured
Report)
Odp.: Zgodnie z SWZ.

62. Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  lub  dodatkowo punktował  możliwość  definiowania  dwóch
różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia
oddzielnie  dla  badań  dorosłych  i  oddzielnie  dla  badań  pediatrycznych  -  z  wyjątkiem  pakietu
noworodków i   pakietu  radiologia  ogólna),  z  możliwością  wyboru  przez  operatora,  która  wersja
obrazu zostanie wysłana do systemu PACS.
- radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie)
- jama brzuszna /jama brzuszna  pediatria
- klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna 
- kościec  /kościec pediatria
-  kościec (projekcja osiowa)  /kościec (projekcja osiowa-  pediatria
- oprogramowanie neonatologiczne 
Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień
parametrów algorytmu obróbki  
Odp.: Zgodnie z SWZ.
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63.  Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował  dedykowane oprogramowanie do
wykonywania  prześwietleń  klatki  piersiowej  dokonujące  strukturalnej  analizy  i  poprawy  jakości
prześwietleń  wykonywanych  bez  użycia  kratki  przeciwrozproszeniowej  (funkcję  fizycznej  kratki
przeciwrozproszeniowej przejmuje kratka witualna) oraz gwarantującej otrzymywanie radiogramów
o wysokiej jakości diagnostycznej w formacie DICOM i RAW (Nativ). 
Algorytm zgodny z kryteriami europejskiej dyrektywy EUR 16260 EN, umożliwia rozróżnienie 
drobnych detali zmian patologicznych w obrębie klatki piersiowej. 
Ma zastosowanie szczególnie do  :
- diagnostyki zapalenia płuc,
- diagnostyki zmian nowotworowych,
- diagnostyki chorób śródmiąższowych,
- podejrzenia odmy opłucnowej lub niedodmy
- oceny przed zabiegami chirurgicznymi. 
Wspomaga  procedurę  diagnostyczną   związaną  z  wykrywaniem   zmian  patologicznych
charakterystycznych dla COVID-19."
Odp.: Zgodnie z SWZ.

64.  Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował automatyczne ustawienie obrazu
badanego  obszaru  anatomicznego  we  właściwej  orientacji  diagnostycznej   na  monitorze  do
wykonania diagnozy co najmniej następujących obszarów anatomicznych : 
-klatka piersiowa
- podbrzusze
- dłonie
-stopa
Odp.: Zgodnie z SWZ.

65.  W zakresie  wymaganych  przedmiotowych  środków dowodowych  –  Czy  z  uwagi  na  to,  że  w
folderach,  instrukcjach,  katalogach,  ulotkach/broszurach,  folderach,  czy  innych  ogólnodostępnych
materiałach  informacyjnych  zawarta  jest  tylko  część  parametrów  technicznych  i  funkcjonalności
przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie ogólnej broszury informacyjnej oferowanego
wyrobu  i  oświadczenie  producenta  o  spełnianiu  przez  oferowany  przedmiot  zamówienia
oferowanych parametrów / funkcjonalności spełniających wymogi Zamawiającego? Jednocześnie z
zastrzeżeniem,  że  uznawane  będą  wyłącznie  oświadczenia  producenta  lub  innych  podmiotów
posiadających upoważnienie producenta do potwierdzania parametrów.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

66. Czy Zamawiający dopuści podpisanie umowy o przetwarzaniu danych z wykonawcą, który zawrze
umowę na realizację przedmiotu zamówienia?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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67. Czy na potrzeby realizacji usług wdrożeniowych, aplikacyjnych, przeglądowych i utrzymaniowych
aparatu DR Zamawiający wyrazi zgodę na zestawienie bezpiecznego szyfrowanego dostępu zdalnego
do aparatu DR z  systemu obsługi  serwisowej  utrzymywanego przez producenta  aparatu DR przy
zachowaniu  najwyższych  standardów  bezpieczeństwa?  Specyfikacja  rozwiązania  technicznego
zostałaby  przedstawiona  przez  Wykonawcę  do  ostatecznej  weryfikacji  i  akceptacji  przez
Zamawiającego.  Rozwiązanie  takie  zapewnia  szybką  realizację  wszelkich  zadań  wynikających  z
realizacji umowy oraz zleconych przez Zamawiającego niewymagających bezpośredniego dostępu do
aparatu  (np.  modyfikacje  użytkowe  i  aplikacyjne  oprogramowania,  aktualizacja  wersji
oprogramowania  do  bieżącej,  analiza  logów,  zebranie  informacji  diagnostycznych  przed  wizytą
serwisową na miejscu itp).
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

68. Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odp.: Tak.

69.  W  zakresie  wymogu:  „Dostępność  części  zamiennych  min  10  lat  od  daty  upływu  terminu
gwarancji” prosimy o dopuszczenie dostępności części dla urządzeń komputerowych do 5 lat. Z uwagi
na  postęp  technologicznie  producenci  zapewniają  krótsze  (do  5  lat)  okresy  dostępności  części
komputerowych.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

70.  W zakresie  kar  umownych  –  w naszej  opinii  Zamawiający  proponuje  kary  o  rażąco wysokiej
wartości, w zakresie podobnych realizacji niejako przyjętym standardem w sytuacji zwłoki w realizacji
przedmiotu umowy (tj.  dostawy, instalacji/montażu) są kary na poziomie 0,2%, zaś w nielicznych
przypadkach  0,5%  wartości  systemu.  W  związku  z  powyższym  wnosimy  o  zmiarkowanie  kary
umownej w zakresie określonym w umowie § 7 ust. 1.1 do poziomu 0,5% wartości umowy brutto za
każdy dzień zwłoki.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

71.  W zakresie  kar  umownych  –  w naszej  opinii  Zamawiający  proponuje  kary  o  rażąco wysokiej
wartości, w zakresie podobnych realizacji niejako przyjętym standardem w sytuacji zwłoki w realizacji
zobowiązań w okresie  gwarancji  są  kary  na  poziomie  0,1  -  0,2% wartości  systemu.  W związku z
powyższym wnosimy o zmiarkowanie kary umownej w zakresie określonym w umowie § 7 ust. 1.2 do
poziomu maksymalnie 0,2%.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

72.  Prosimy o potwierdzenie,  że  w przypadku konieczności  uzyskania  zgód /  pozwoleń instytucji
niezależnych  od  wykonawcy,  termin  realizacji  zostanie  wydłużony  o  czas  oczekiwania  na  wyżej
wskazane decyzje tj. okres oczekiwania na decyzje nie będzie wliczany w termin realizacji.
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Odp.:  Przez  zrealizowanie  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  rozumie  dostawę  sprzętu  do
siedziby Zamawiającego, instalację sprzętu, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu w
zakresie obsługi i funkcjonalności sprzętu.

73. Zamawiający wymaga „Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim” oraz
„Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej oraz współpracę serwisu Wykonawcy z
osobą  odpowiedzialną  za  stan  techniczny  sprzętu  w  SPZOZ  w  Słupcy  w  zakresie  udostępniania
informacji niezbędnych do obsługi sprzętu.”.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dokumentacji technicznej Zamawiający rozumie wyłącznie 
dokumenty upubliczniane i udostępniane przez producentów. 
W zakresie aparatu RTG Zamawiający poza standardowymi instrukcjami użytkowania otrzyma między
innymi możliwość korzystania z oprogramowania aparatu RTG na poziomie użytkownika kluczowego
(tzw.  key  user),  dostęp  do  oprogramowania  stacji  akwizycyjnej  systemów  DR  z  uprawnieniami
administratora  szpitalnego  oraz  otrzyma  informacje  i  instrukcje  na  temat  kalibracji  paneli  DR,
diagnozy  podstawowych  problemów,  wymiany  bezpieczników  i  przeprowadzania  czynności
konserwacyjnych i przeglądowych dostarczanych aparatów. 
Odp.: Zamawiający potwierdza.

74.  Wraz z  dostawą Zamawiający wymaga „Do urządzenia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych;”. Z uwagi na fakt, iż w prospektach
producenta nie są zawarte wszystkie parametry, a podstawą dla Zamawiającego przy odbiorze jest
weryfikacja, czy zaoferowane rozwiązanie spełnia wymogi, wnosimy o dopuszczenie, aby podstawą
do weryfikacji przy odbiorze systemu był złożony wraz z ofertą opis przedmiotu zamówienia.
Odp.: Zamawiający potwierdza.
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75. Zamawiający w ogłoszonej SWZ z dn. 29.08.2022 ustalił kryteria wyboru oferty na:

W SWZ z dnia 16.09.2022 Zamawiający zmieniła kryteria wyboru oferty na 
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W  uzasadnieniu  unieważnienia  postepowania  z  dn.  29.08.2022  Zamawiający  jako  powód  podał
przekroczenie kwoty jaka Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.

Zaskakującym jest fakt zmiany kryteriów wyboru oferty z dnia 16.09.2022 polegający na obniżeniu do
50% kryterium ceny i zwiększenie do 50% kryterium jakościowego.
Zachowanie  Zamawiającego  należy  interpretować  jako  iluzoryczne.  Zgodnie  z  właściwymi
orzeczeniami  jest  to  działanie  polegające  na  iluzorycznym  dopuszczeniu  innych,  potencjalnych
wykonawców ale de facto sprzyjanie jednemu, którego oferta w unieważnionym postepowaniu była
najbliższa cenowo kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia ale została przez niego nieznacznie
przekroczona.  Zwiększenie  punktacji  w  kryterium  jakościowym  tez  sprzyja  temu  Wykonawcy,
ponieważ 100% „małych” punktów przypada ofercie którą złożył. 
Każdy potencjalny Wykonawca może skorzystać z przysługującej mu ochrony prawnej. Może również
poinformować organ założycielski o stosowanych praktykach w podległej mu placówce.
Wnioskujemy o przywrócenie kryteriów z SWZ z 29.08.2022 lub zmiany kryterium na 100% cena.
Opisane kryterium jakościowe w SWZ promuje cechy a nie korzyści sprzętu. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Dot. prac adaptacyjnych 
W ramach zakresu prac adaptacyjnych Zamawiający wymaga wymiany okna ołowianego 
(ochronnego) pomiędzy gabinetem RTG a sterownią aparatu. 
Podczas  wizji  lokalnej  stwierdzono,  iż  ze  względu  na  uwarunkowania  techniczne,  może  być  to
utrudnione  lub  wręcz  niemożliwe,  czy  zatem  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  wymiany  okna  i
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dopuści  rozwiązanie  polegające  na  zamontowaniu  kamery  i  monitora  LCD  umożliwiającego
obserwację pacjenta? 
Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Dotyczy SWZ
W rozdz. XIV, pkt. 2 a) Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zmawiający wymaga przedłożenia wraz z
ofertą m.in. następujących przedmiotowych środków dowodowych:
opisy,  foldery,  ulotki,  fotografie,  katalogi,  materiały  informacyjne  potwierdzające,  że  oferowane
wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy ze względu na fakt, że żaden z producentów
urządzeń  nie  tworzy  dokumentacji  (folderów,  katalogów  itp.),  która  potwierdzałaby  wszystkie
parametry  techniczne  opisywane  przez  Zamawiających,  wykonawcy  mogą  potwierdzić  nie
występujący  ww.  dokumentach,  parametr  lub  funkcjonalność  przedmiotu  zamówienia,  np.
oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora lub oświadczeniem własnym wykonawcy.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

78. Dotyczy Formularza cenowego załącznik nr 2
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  potwierdzenie,  że  wypełniając  załącznik  nr  2,  w  przypadku
konieczności zastosowania różnych stawek podatku VAT, wykonawcy mogą wyszczególnić konkretne
pozycje przypisując do nich właściwą stawkę podatku.
Odp.: Należy postępować zgodnie z punktem 131.

79. Dotyczy Projektowanych postanowień umowy załącznik nr 4
Zamawiający  w  §  7  określił  sposób  naliczania  oraz  wysokość  kar  umownych.  Zwracamy  się  
z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w ust. 1 pkt 1) i 2) i nadanie mu następującego brzmienia:

1) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy – za każdy dzień,
2) za zwłokę w usunięciu wad w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wartości

brutto danego sprzętu, którego dotyczy wada – za każdy dzień.
Mając  na  uwadze  wartość  przedmiotu  zamówienia,  w  naszej  ocenie  zaproponowana  przez
Zamawiającego  kara  jest  wygórowana  i  nie  współmierna  do  ewentualnej  przewiny  wykonawcy  
(1 dzień opóźnienia = kilkadziesiąt tysięcy kary). Ustanawianie tak wysokiej kary umownej mając na
uwadze obecną niepewną sytuację  gospodarczą  będącą wynikiem m.in.  pandemii  COVID-19 oraz
trwającej wojny w Ukrainie spowoduje, że wszyscy potencjalni wykonawcy będą zmuszeni wziąć pod
uwagę rozszerzony zakres ryzyka i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy kalkulując finalną cenę
oferty.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
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80. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – I INFORMACJE OGÓLNE – pkt 4 
4. Główne elementy aparatu pochodzą od jednego producenta 

(statyw, stół, zawieszenie, generator, detektor)
Tak

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, w którym główne elementy aparatu pochodzą
od  jednego  producenta  (statyw,  stół,  zawieszenie,  generator)  prócz  detektora,  który  pochodzi
również  od  renomowanego  producenta  jakim  jest  firma  Canon?  Jest  to  najlepsza  
i najnowocześniejsza z możliwych konfiguracji detektorów na rynku i w żaden sposób nie wpływa na
integralność całego aparatu RTG.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

81. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – II GENERATOR – pkt 6
6. Zakres mAs [mAs] ≥ 0,2 – 600

Podać 

Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  o  zakresie  miliamperosekund  wynoszącym  0,4-1000  mAs?
Rzeczywiste  zakresy  mAs  na  jakich  wykonywane  są  ekspozycje,  aby  obraz  był  diagnostyczny  
i  zgodny  z  zasadą  ALARA  wynoszą  0,5-1000  mAs.  Oferowane  rozwiązanie  jest  wystarczające  
i  posiada  znacznie  większy  zakres  niż  podany  przez  Zamawiającego  (0,2-600mAs).  W  związku  
z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź, która umożliwi nam złożenie ważnej oferty.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

82. Dotyczy Zał.  nr 3 – Opis przedmiotu  zamówienia  – III  DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY W
STATYWIE – pkt 2 oraz IV DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY  W STOLE – pkt 2
2. Wymiar aktywnego pola obrazowania [cm] 43x43 ± 1cm 

Podać

Czy  Zamawiający  dopuścić  detektor  o  rozmiarze  aktywnym  41,5x42,6cm?  Różnica  w  wymiarze
detektora pomiędzy wymaganym, a oferowanym jest nieznaczna, a obecny zapis uniemożliwia nam
złożenie oferty. W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

83. Dotyczy Zał.  nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – III  DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY W
STATYWIE  –  pkt  4  oraz  IV  DETEKTOR  CYFROWY  PRZENOŚNY
W STOLE – pkt 4
4. Maksymalne DQE  ≥ 70%

Podać

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić detektor z warstwą scyntylacyjną Csl (jodek cezu), DQE ≥ 60%?
Sprzęt  który  pragniemy  Państwu  zaoferować  charakteryzuje  się  rozdzielczością  detektora  na
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poziomie ponad 11 mln pikseli oraz o rozmiarze piksela wynoszącym 125 µm z maksymalnym DQE na
poziomie  60%.  Z  związku  z  poniższym  prosimy  o  dopuszczenie  aparatu  z  detektorami  
o maksymalnym DQE na poziomie 60%. Proponowane przez nas rozwiązanie niewiele odbiega od
wymogów opisanych w SWZ i  w żaden sposób nie wpływa na jakość wykonywanych badań oraz
dawkę dla pacjenta.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

84.  Dotyczy Zał.  nr 3 – Opis przedmiotu  zamówienia  – III  DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY W
STATYWIE  –  pkt  7  oraz  IV  DETEKTOR  CYFROWY  PRZENOŚNY  
W STOLE – pkt 7
7. Ochrona przed zalaniem min. IPX6 Tak

Podać

≥IPX7 – 5pkt

<IPX7 – 0pkt

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić detektor o klasie wodoszczelności IPX4 co oznacza, że detektor
charakteryzuje się całkowitą ochroną przez spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków
z natężeniem do 10  litrów na minutę?  Jest  to  wartość,  aż  nad to  wystarczająca  jak  na  warunki
pracowni rentgenowskiej. Prosimy również o rezygnację z punktowania wyższych klas IPX, gdyż są
one całkowicie nieadekwatne do stosowania w detektorach, które nigdy nie są na rażone na ryzyka
dla  klas  IPX6  (całkowite  zabezpieczenie  przed  strumieniem  wody  płynącej  
z różnych kierunków z wydajnością do 100 litrów na minutę) i IPX7 (pierwsza klasa wodoodporności
podwodnej, odporność do 1m na czas do 30 minut).
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

85. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – V LAMPA RTG, KOLIMATOR – pkt 14
14. Wyświetlanie obrazu badania po ekspozycji na 

panelu LCD na kołpaku
Tak

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z interfejsem dotykowym na kołpaku mającym takie funkcje jak:
wyświetlanie  informacji  o  pacjencie,  pozycjonowanie  pacjenta,  dostosowanie  parametrów
ekspozycji, zszywanie zdjęć lecz bez opcji „Wyświetlanie obrazu badania po ekspozycji na panelu LCD
na  kołpaku”?  Nie  jest  to  rozwiązanie  praktyczne,  gdyż  operator  zawsze  wychodzi  
z  pomieszczenia,  gdzie  następuje  ekspozycja  promieniowania,  a  podgląd  oraz  docelowy  obraz
widoczny jest  w pełnej rozdzielczości  na konsoli  operatora.  Dany parametr ma charakter jedynie
marketingowy  i  ma  na  celu  ograniczenie  konkurencyjności.  W  związku  z  powyższym  prosimy  
o pozytywną odpowiedź, która umożliwi nam złożenie ważnej oferty.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

86. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – V LAMPA RTG, KOLIMATOR – pkt 17
17. Miernika dawki DAP, z prezentacją wartości 

dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku 
Dicom

Tak
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Zamawiający  wymaga,  aby  aparat  wyposażony  był  w Miernik  dawki  DAP,  z  prezentacją  wartości
dawki na konsoli  operatora i  zapisem w pliku Dicom. Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym
Pomiar  dawki realizowany przez zintegrowane oprogramowanie,  z  prezentacją  dawki na konsoli  
i  zapisem do pliku  DICOM, co  jest  rozwiązaniem  równie  skutecznym,  i  nie  wpływa znacząco  na
funkcjonalność oferowanego sprzętu.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

87.  Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VI KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA
SUFITOWO – pkt 4
4. Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego 

lampy rtg [cm]
≥220 

Podać             

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenie o zakresie zmotoryzowanego ruchu poprzecznego
lampy  RTG  190cm?  Różnica  pomiędzy  oferowanym,  a  wymaganym  parametrem  jest  niewielka
(220cm), co nie przekłada się na ergonomię pracy, a oferowany przez nas zakres jest wystarczający
do  wykonywania  standardowych,  diagnostycznych  badań.  W  związku  z  powyższym  prosimy  
o pozytywną odpowiedź, która umożliwi nam złożenie ważnej oferty.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

88. Dotyczy Zał.  nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VI KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA
SUFITOWO – pkt 6
6. Obrót zmotoryzowany kołpaka z  lampą rtg  wokół 

osi poziomej (od pozycji środkowej)
±150°

Podać 

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenie o zmotoryzowanym obrocie kołpaka z  lampą rtg
wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) +/- 137°? Proponowane przez nas rozwiązanie niewiele
odbiega od wymogów opisanych w SWZ  i  w żaden sposób nie wpływa na jakość wykonywanych
badań.   Obecny  zapis  uniemożliwia  nam  złożenie  oferty.  W  związku  z  powyższym  prosimy  
o pozytywną odpowiedź.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

89.  Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VI KOLUMNA LAMPY RTG ZAWIESZONA
SUFITOWO – pkt 7
7. Obrót kolumny wokół osi pionowej (od pozycji 

środkowej)
±150°

Podać 

W  punkcie  7  opisu  „Kolumny  lampy  RTG  zawieszona  sufitowo”  Zamawiający  wymaga,  aby
zaoferowany aparat wykonywał obrót kolumny wokół osi pionowej dokładnie w zakresie od - 150°
do +150°.  Chcemy zaoferować aparat o większym zakresie obrotu w osi pionowej niż wymagany
(+182° ~ -154°) lecz przy obecnym brzmieniu tego parametru, nie mamy takiej możliwości w związku
z czym wnosimy o zmianę brzmienia opisu parametru na:
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7. Obrót kolumny wokół osi pionowej (od pozycji 
środkowej)

> ±150°

Podać 

Odp.:  Zamawiający  wymaga,  aby  zaoferowany  aparat  wykonywał  obrót  kolumny  wokół  osi
pionowej > ±150°, takie jest brzmienie zapisu.

90. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VII STÓŁ DO ZDJĘC RTG – pkt 2
2. Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram 

utrudniających przemieszczanie pacjenta i 
dezynfekcję stołu

Tak 

Czy  Zamawiający  zgodzi  się  dopuścić  urządzenie  ze  stołem  płaskim,  posiadającym jedynie  ramki
boczne  w  celu  łatwiejszego  pozycjonowania  pacjenta?  Proponowane  przez  nas  rozwiązania  nie
utrudnia przemieszczania pacjenta, wręcz przeciwnie. Co więcej,  nie powoduje żadnych trudności
przy dezynfekcji.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

91. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VII STÓŁ DO ZDJĘC RTG – pkt 8
8. Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta[kg] ≥290

Podać 

Czy  Zamawiający  zgodzi  się  dopuścić  urządzenie  ze  stołem  o  dopuszczalnym  obciążeniu  250kg?
Proponowane  przez  nas  nowoczesne  rozwiązanie  gwarantuje  obciążenie  stołu  250kg,  w  każdej
pozycji z zachowaniem pełnej motoryki i zakresu ruchów. Obecny zapis nie jest miarodajny, gdyż nie
precyzuje w jakim ustawieniu blatu ma być podana obciążalność maksymalna. Jednocześnie zapis ten
w  obecnym  brzmieniu  uniemożliwia  nam  złożenie  oferty.  W  związku  z  powyższym  prosimy  o
pozytywną odpowiedź na nasze pytanie.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

92. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VIII KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
– pkt 2
2. Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 

1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków 
ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 23".

Tak

Czy  Zamawiający  zgodzi  się  dopuścić  medyczny  monitor  LCD  IPS  o  przekątnej  24  cali  
i rozdzielczości większej niż wymagana - 1920 x 1200 bez funkcji obsługi dotykowej? Wyżej opisana
funkcjonalność  wydaje  się  bardziej  wadą  niż  zaletą,  iż  operator  ocenia  poprawność  oraz  jakość
wykonanego zdjęcia oglądając je na monitorze stacji technika. W przypadku, gdy monitor ten jest
dotykowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że poprzez pozostawione odciski palców ocena będzie
znacznie utrudniona. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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93. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VIII KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
– pkt 5
5. Oprogramowanie w całości w języku polskim Tak

Wyżej  opisana  funkcjonalność  w sposób  znaczący  zawęża  ilość  potencjalnych  Wykonawców.  Czy
Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, gdzie menu jest w języku angielskim, ale programy
anatomiczne,  dostosowywane  są  zgodnie  z  preferencjami  użytkownika  i  opisane  
w  języku  polskim,  a  sterowanie  systemem  odbywa  się  przy  pomocy  piktogramów,  tj.  pisma
obrazkowego zrozumiałego dla wszystkich bez względu na język?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

94. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VIII KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
– pkt 6
6. Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i 

monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z 
systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist

Tak

Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  wprowadzania  danych  pacjenta  za  pomocą  klawiatury  
i myszki bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist? Obecnie
wymagane rozwiązanie znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

95. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VIII KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
– pkt 17
17. Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej Tak

Zamawiający wymaga, aby aparat wyposażony był w dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym aparat wyposażony jest w zestaw wysokiej jakości
kratek  przeciwrozproszeniowych,  które  są  wyjmowane  bez  użycia  narzędzi,  zapewniając  w  ten
sposób  pełną  funkcjonalność  systemu?  Kratka  przeciwrozproszeniowa  filtruje  rzeczywiste
promieniowanie  rozproszone,  realnie  ograniczając  jego  wpływ  na  jakość  obrazu.  
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

96. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VIII KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG –
pkt 18
18. Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji cewników Tak

Zamawiający  wymaga,  aby  urządzenie  posiadało  oprogramowanie  lub  ustawienia  przetwarzania
obrazu  do  wizualizacji  rur  intubacyjnych  i  cewników.  Oferowane  przez  nas  urządzenie  posiada
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algorytmy pozwalające  na  uwidocznienie  na  obrazie  oraz  odpowiednie  kontrastowanie  wszelkich
struktur, bez dedykowanego oprogramowania do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników, co nie
wpływa  znacząco  na  funkcjonalność  sprzętu.  W  związku  z  powyższym  zwracamy  się  z  prośbą  
o dopuszczenie takiego rozwiązania. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

97. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VIII KONSOLA OPERATORSKA APARATU RTG
– pkt 19

19. Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej Tak

Zamawiający  wymaga,  aby  urządzenie  posiadało  odpowiednio  oprogramowanie  do  wykrywania
odmy płucnej  i  wizualizacji  rur  i  cewników.  Pragniemy zauważyć,  że  rozwiązanie  takie  ogranicza
konkurencyjność,  sugerując  wybór  jednego  producenta,  spełniającego  oba  warunki.  W  związku  
z powyższym prosimy o dopuszczenie urządzenia nie posiadającego wspomnianego oprogramowania.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

98. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – II GENERATOR – pkt 1
1. Moc generatora [kW]  ≥50

Podać

Biorąc  pod  uwagę  fakt,  iż  między  wymaganą  mocą  generatora  przez  Zamawiającego,  
a  proponowanym  parametrem  jest  duża  różnica  –  zwracamy  się  z  prośbą  o  wprowadzenie
dodatkowej  punktacji  za  moc  generatora.  Duża  moc  generatora  80  kW  zapewnia  krótszy  czas
ekspozycji  -  minimalizujemy  szansę  poruszenia  się  pacjenta  podczas  badania,  skracamy  czas
narażenia  pacjenta  i  personelu  na  promieniowanie.  W  związku  z  czym  zwracamy  się  z  prośbą  
o wprowadzenie punktacji w zakresie następującego parametru:
1. Moc generatora [kW]  ≥50

Podać

<80kW – 0pkt

≥80kW – 5pkt

 Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – II GENERATOR – pkt 5
5. Zakres prądów [mA] ≥ 20 – 600

Podać 

Wysoki prąd lampy RTG [mA] zazwyczaj wykorzystywany jest z niskim napięciem anodowym [kV], aby
zredukować  potencjalny  szum  obrazu  i  finalnie  uzyskać  zdecydowanie  lepszą  jakość  zdjęcia,
dodatkowo oszczędzamy pacjentowi  zbędnej dawki promieniowania. 
W  związku  z  czym  zwracamy  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  punktacji  w  zakresie  następującego
parametru:
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5. Zakres prądów [mA] ≥ 20 – 600

Podać 

Max prąd < 1000mA – 0pkt

Max prąd ≥1000mA – 5pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – II GENERATOR – pkt 6
6. Zakres mAs [mAs] ≥ 0,2 – 600

Podać 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie punktacji za zakres mAs - na rynku jest wiele
systemów, które zapewniają znacznie szerszy zakres. Warto zapewnić sobie system o jak najlepszych
osiągach prądowych co wpływa na jego żywotność i jakość obrazowania.
W  związku  z  czym  zwracamy  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  punktacji  w  zakresie  następującego
parametru:
6. Zakres mAs [mAs] ≥ 0,2 – 600

Podać 

Max mAs  < 1000mAs – 0pkt

Max mAs  ≥ 1000 mAs – 5pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

101. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – III  DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY W
STATYWIE – pkt 3 oraz IV DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNYW STOLE – pkt 3
3. Rozmiar pixela [µm] ≤140

Podać

Czy  Zamawiający  zgodzi  się  wprowadzić  dodatkową  punktację  parametru  opisującego  rozmiar
piksela? Jeżeli Zamawiającemu zależy na wyborze wysokiej jakości sprzętu, prosimy zwrócić uwagę na
parametry techniczne danego detektora, między innymi kluczową wartość, jaką jest rozmiar piksela
matrycy  detektora,  którego  niska  wartość  -  125  µm  bądź  mniej  –  decyduje  
o wysokiej rozdzielczości obrazu, przez co znacząco zwiększają się możliwości diagnostyczne. 
W  związku  z  czym  zwracamy  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  punktacji  w  zakresie  następującego
parametru:
3. Rozmiar pixela [µm] ≤140

Podać

>125 µm – 0 pkt

≤125 µm – 5 pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
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102.  Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – III  DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY W
STATYWIE – pkt 6 oraz IV DETEKTOR CYFROWY PRZENOŚNY W STOLE – pkt 6
6. Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli >9,0mln

Podać

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie punktacji za tak ważny parametr jakim jest rozdzielczość
detektora?  Większa  rozdzielczość  zapewni  lepszą  jakość  obrazowania  i  zwiększy  komfort  pracy
lekarzy  opisujących  obrazy  radiologiczne.  W  związku  z  czym  zwracamy  się  z  prośbą  
o wprowadzenie punktacji w zakresie następującego parametru:
6. Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli >9,0mln

Podać

>9,0mln – 0pkt

≥10mln – 5 pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

103. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – V LAMPA RTG, KOLIMATOR – pkt 3
3. Moc dużego ogniska [kW] ≥60

Podać 

Czy  Zamawiający  rozważy  wprowadzenie  punktacji  za  maksymalny  prąd  dla  dużego  ogniska?
Parametr ten jest bezpośrednio związany z mocą generatora wysokiego napięcia. Zwracamy uwagę
Zamawiającego,  iż  najbardziej  zaawansowane  technologicznie  systemy  wykonują  akwizycję  z  jak
najmniejszym  obciążeniem  prądowo-czasowym  –  tak  by  średnia  dawka  była  jak  najniższa  przy
zachowaniu bezkompromisowej jakości obrazu. 
W  związku  z  czym  zwracamy  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  punktacji  w  zakresie  następującego
parametru:
3. Moc dużego ogniska [kW] ≥60

Podać 

<100 – 0 pkt

≥100 – 5pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

104. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – V LAMPA RTG, KOLIMATOR – pkt 4
4. Moc małego ogniska [kW] ≥ 25

Podać 

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie punktacji  za tak ważny parametr jakim jest moc małego
ogniska. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie punktacji w następujący sposób:
4. Moc małego ogniska [kW] ≥ 25

Podać 

< 40 – 0pkt

≥ 40 – 5pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
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105. Pytanie nr 29
Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – V LAMPA RTG, KOLIMATOR – pkt 6
6. Pojemność cieplna anody [kHU] ≥300

Podać

Zwracamy  uwagę  Zamawiającego,  iż  wartość  pojemności  cieplnej  anody  jest  bardzo  istotnym
parametrem podczas pracy klinicznej – im większa wartość pojemności, tym więcej badań można
wykonać bez niebezpieczeństwa związanego z przegrzaniem anody. Jest to istotne zwłaszcza, gdy w
ciągu dnia przyjmowanych jest wiele pacjentów, a pomiędzy badaniami nie ma przerwy. Najnowsze
rozwiązania oferują znacznie lepsze właściwości cieplne anody niż 300kHU. 
W  związku  z  czym  zwracamy  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  punktacji  w  zakresie  następującego
parametru:
6. Pojemność cieplna anody [kHU] ≥300

Podać

<400 – 0pkt

≥400 – 5pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

106. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VII STÓŁ DO ZDJĘC RTG – pkt 11
11. Pochłanialność blatu stołu rtg ≤1,2 mm Al.

Podać 

Pragniemy zaoferować zestaw RTG nowszej generacji ze stołem do zdjęć RTG o znacznie mniejszym
współczynniku  pochłaniania  promieniowania  płyty  blatu  stołu,  co  zmniejsza  znacznie  narażenie
pacjenta na szkodliwe działanie promieniowania jonizującego. Im mniejszy parametr pochłanialności
blatu  stołu  RTG,  tym  lepsza  przezierność  dla  promieniowania  RTG,  zatem  unikamy  stosowania
większych warunków ekspozycji i finalnie unikamy większych dawek dla pacjenta.
W  związku  z  czym  zwracamy  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  punktacji  w  zakresie  następującego
parametru:
11. Pochłanialność blatu stołu rtg ≤1,2 mm Al.

Podać 

>1 mm Al. – 0pkt

≤1 mm Al. – 5pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

107. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – VIII STATYW KOSTNO-PŁUCNY – pkt 7
7. Pochłanialność płyty statywu ≤1,0 mm Al.

Podać 

Pragniemy  zaoferować  zestaw  RTG  nowszej  generacji  ze  statywem  do  zdjęć  RTG  o  znacznie
mniejszym  współczynniku  pochłaniania  promieniowania  płyty  statywu,  co  zmniejsza  znacznie
narażenie  pacjenta  na  szkodliwe  działanie  promieniowania  jonizującego.  Im  mniejszy  parametr
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pochłanialności blatu stołu RTG, tym lepsza przezierność dla promieniowania RTG, zatem unikamy
stosowania większych warunków ekspozycji i finalnie unikamy większych dawek dla pacjenta.
W  związku  z  czym  zwracamy  się  z  prośbą  o  wprowadzenie  punktacji  w  zakresie  następującego
parametru:

7. Pochłanialność płyty statywu ≤1,0 mm Al.

Podać 

>0,5 mm Al. – 0pkt

≤0,5 mm Al – 5pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

108. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 
Czy Zamawiający zechce wprowadzić  do specyfikacji  parametr opisujący pilot  bezprzewodowy do
obsługi  aparatu RTG  i  przyznać  za  niego punkty? Pilotem zdalnego sterowania  można sterować
ruchem  systemu,  wielkością  pola  promieniowania  rentgenowskiego  i  oświetleniem  kolimatora.
Zapewnia on wygodę i dobrą ergonomię pracy. Prosimy zatem o wprowadzenie punktacji promującej
najlepsze rozwiązania technologiczne zgodnie z poniższą propozycją:

Pilot zdalnego sterowania TAK/NIE,

Podać 

Nie  – 0pkt

Tak – 5pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 
Czy  Zamawiający  rozważy  wprowadzenie  do  specyfikacji  parametr  opisujący  rozdzielczość  
w parach linii  na mm (LP/mm) i  przyznać za niego punkty? Większa rozdzielczość zapewni  lepszą
jakość obrazowania i  zwiększy komfort  pracy lekarzy opisujących poprzez możliwość rozróżniania
drobnych szczegółów na obrazie radiologicznym. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się
z prośbą o wprowadzenie parametru zgodnie z poniższą propozycją:

Rozdzielczość detektora ≥ 3,3lp/mm TAK, podać
≥4 lp/mm- 5 pkt

<4 lp/mm – 0 pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

110. Dotyczy Zał. nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – I INFORMACJA OGÓLNE – pkt 9
9. Monitor na stanowisku przeglądowym: zgodnie 

z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 18 
lutego 2011 r.

Tak  

Zamawiający w punkcie 9 wymaga dostarczenia monitora na stanowisku przeglądowym. Zwracamy
się  z  uprzejmą  prośbą  o  doprecyzowanie,  czy  dla  Zamawiającego  stanowisko  przeglądowe  jest
równoznaczne ze Stacją technika. Jeżeli nie, to czy Zamawiający posiada takie stanowisko i wymaga
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od Wykonawcy jedynie dostarczenia monitora zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
18 lutego 2011r.? 
Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia monitoru. 

111. Dotyczy: Załącznik nr 3, Informacje ogólne, pkt. 2, 4
2. Wszystkie elementy aparatu objęte jednym certyfikatem CE, 

deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych 
TAK

Czy  Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  urządzenie,  które  nie  jest  zarejestrowane  pod  jednym
znakiem  CE?  Podstawowe  elementy  (stół,  stojak,  zawieszenie  sufitowe,  generator)  są
wyprodukowane  przez  jednego  producenta  i  posiadają  jeden  certyfikat,  natomiast  detektory  i
oprogramowanie  wyprodukowane  są  przez  drugiego  producenta  (światowego  lidera)  i  posiadają
oddzielne certyfikaty. 
Aby Zamawiający miał gwarancję i pewność, że nie zostanie zaoferowany aparat typu „składak” o
przypadkowej konfiguracji, proponowane urządzenie musi spełniać następujące kryteria: 
- oferowany aparat wytworzony jest przy kooperacji dwóch uznanych producentów, a urządzenie to
oferowane jest globalnie (na całym świecie) pod jedną marką. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

112. Dotyczy: Załącznik nr 3, Generator, pkt. 3
3. Częstotliwość pracy 

generatora 
≥100 
Podać

 ≥ 200kHz - 5 pkt 
<200kHz – 0 pkt 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z generatorem o częstotliwości 30 kHz? 
Aparat,  który  chcemy  Państwu  zaoferować  jest  wyposażony  w  nowoczesny  generator  wysokiej
częstotliwości. Już przy wartości 30 kHz po stronie wtórnej uzyskuje się napięcie stałe bez pulsacji,
natomiast powyżej 30 kHz różnice w jakości obrazu są niezauważalne i nie ma to również żadnego
wpływu na żywotność lampy RTG. 
Dopuszczenie aparatu o częstotliwości pracy generatora 30 kHz pozwoli nam złożyć ważną ofertę, nie
zawyżając jednocześnie kosztów zakupu aparatu. 
W związku z tym, że wszystkie obecnie produkowane generatory RTG są produkowane w technice HF
nie ma żadnego technicznego, ani klinicznego uzasadnienia dla postawienia warunku granicznego na
poziomie min. 100 kHz, a może jedynie ograniczać konkurencję zwracamy się do Zamawiającego o
usunięcie punktacji w/w parametru. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

113. Dotyczy: Załącznik nr 3, 
Detektor cyfrowy przenośny w statywie, pkt. 3, 6 
Detektor cyfrowy przenośny w stole, pkt. 3, 6 
3. Rozmiar pixela [μm] ≤140,Podać 

6. Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli >9,0mln, Podać 
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Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy, w którym: 
- ilość pikseli wynosi 8 mln 
- rozmiar piksela wynosi 150 μm, 
Nieznacznie  większa  wielkość  piksela  150  μm  w  panelu  nie  powoduje  zmniejszenia  możliwości
rozróżniania szczegółów w obrazie RTG i nie ma wpływu na pogorszenie jakości obrazu. Technologia
akwizycji obrazu stosowana w panelu naszej produkcji oferuje doskonałą jakość obrazu przy ustalonej
optymalnej dla tej technologii wielkości piksela i zastosowanych rozwiązań. Zmniejszenie wielkości
piksela  generuje  dodatkowe artefakty i  zmniejsza  stosunek sygnału  do szumu co związane jest  z
procesem  technologicznym,  który  dla  każdego  panelu  jest  podobny.  Co  więcej,  wraz  ze
zmniejszaniem rozmiaru piksela rośnie dawka promieniowania, która jest niezbędna do wykonania
odpowiedniej jakości obrazu diagnostycznego, co może mieć szereg negatywnych skutków. 
Różnica pomiędzy wymaganą wartością rozdzielczości przestrzennej, a oferowaną przez naszą firmę
jest minimalna i nie ma istotnego wpływu na jakość otrzymanych wyników. 
Chcemy również zauważyć, że liczba pikseli w matrycy detektora nie wpływa bezpośrednio na jakość
obrazu, a jest wypadkową wielkości piksela i wielkości samej matrycy, i związane jest z parametrami
fizycznymi, które każdy producent optymalizuje odpowiednio. Nasza technologia oferuje doskonałą
jakość obrazu przy optymalnych parametrach technicznych detektora. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

114.  Dotyczy: Załącznik nr 3, 
Detektor cyfrowy przenośny w statywie, pkt. 7 
Detektor cyfrowy przenośny w stole, pkt. 7 
7. Ochrona przed zalaniem min. IPX6 Tak 

Podać 
≥IPX7 – 5pkt 
<IPX7 – 0pkt 

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie punktacji w/w parametru. 
Parametr  IPX7 to ochrona przed skutkami  zanurzenia  w wodzie  na  głębokości  1  metra  przez  30
minut. Wiadomym jest, że w pracowni RTG detektory nie pracują w takich warunkach, ani nawet nie
są narażone na takie warunki. W związku z tym, punktowanie w/w parametru nie ma uzasadnienia
merytorycznego. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

115. Dotyczy: Załącznik nr 3, Lampa RTG, Kolimator, pkt. 12
12. Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie 

danych o badaniu i pacjencie 
Tak

Czy Zamawiający dopuści dotykowy panel LCD pozwalający na wyświetlenie danych o pacjencie, ale
bez danych o badaniu? W praktyce wszelkie najważniejsze informacje są na stacji  technika, a tak
postawiony wymóg uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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116. Dotyczy: Załącznik nr 3, Lampa RTG, Kolimator, pkt. 14
14. Wyświetlanie obrazu badania po ekspozycji na panelu LCD na

kołpaku 
Tak

Zwracamy się  do Zamawiającego o wykreślenie  w/w wymogu lub o dopuszczenie  wysokiej  klasy
aparatu RTG bez możliwości wyświetlania obrazu badania na panelu LCD na kołpaku. 
Obecny zapis nie ma uzasadnienia merytorycznego, a jedynie utrudnia uczciwą konkurencję. 
Wiadomym jest, że w chwili badania, ze względów bezpieczeństwa, technik znajduje się w „sterowni”
aparatu i w tym właśnie miejscu dokonuje ekspozycji. Już po 2 sekundach ma podgląd wykonanego
badania. To właśnie w sterowni i  na konsoli  technika dokonują się wszelkie czynności związane z
badaniem, edycją zdjęcia, zakończeniem badania i wysłaniem do systemu PACS. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza aparat RTG bez możliwości wyświetlania obrazu badania na panelu
LCD na kołpaku.

117. Dotyczy: Załącznik nr 3, Lampa RTG, Statyw kostno-płucny, pkt. 3
3. Najniższe położenie punktu centralnego detektora w 

statywie do podłogi [cm]
≤35, 
Podać 

Czy  Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  aparat  RTG  renomowanego  producenta  który  posiada
minimalną odległość środka detektora od podłogi 41,2cm? Pragniemy zauważyć, że proponowana
wartość nieznacznie odbiega od wymaganej i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie komfortu
pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji. Co najważniejsze proponowana
wartość w żaden sposób nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu RTG. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

118. Dotyczy: Załącznik nr 3, Lampa RTG, Konsola operatora aparatu RTG, pkt. 2
2. Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 

1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków 
ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 23". 

Tak

Czy Zamawiający dopuści monitor dotykowy o przekątnej 19”? 
Proponowana wielkość umożliwia swobodne sterowanie aparatem, a także prace związane z edycją i
zakończeniem badania. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

119. Dotyczy: Załącznik nr 3, Lampa RTG, Konsola operatora aparatu RTG, pkt. 3
3. Stacja technika z procesorem minimum czterordzeniowym 

min. 16 GB RAM, przestrzeń dyskowa umożliwiająca 
przechowanie 20 000 zdjęć, system operacyjny, 
oprogramowanie systemowe

Tak

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu, który ma możliwość zapamiętania
na dysku 9000 obrazów w pełnej matrycy. Należy zauważyć, że Zamawiający wymaga integracji  z
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systemem  PACS,  a  wszelkie  obrazy  przechowywane  są  właśnie  w  tym  systemie.  Dlatego  też
oferowany parametr 9000 zdjęć jest wystarczający. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

120. Dotyczy: Załącznik nr 3, Detektor cyfrowy przenośny w statywie, pkt. 9
9. Maksymalne obciążenie detektora 

(na całej powierzchni) 
Min. 150 kg 
Podać 

>170 kg – 5 pkt 
≤170 kg – 0 pkt 

Na rynku dostępne są detektory przynajmniej kilku producentów, których maksymalne obciążenie na
całej powierzchni detektora wynosi 300 kg i więcej. 
Punktowany parametr 170 kg w żaden sposób nie jest wyróżnikiem, ani czymś wyjątkowym, a jedynie
standardem. Dlatego też zwracamy się o zmianę punktacji i proponujemy następujący zapis: 
9. Maksymalne obciążenie detektora 

(na całej powierzchni) 
Min. 150 kg 
Podać 

>300 kg – 5 pkt 
≤300 kg – 0 pkt 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

121. Dotyczy: Załącznik nr 3, Detektor cyfrowy przenośny w statywie
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  dopisanie  kolejnego,  bardzo  istotnego  parametru,  który  ma
ogromne  znaczenie  w  codziennym  użytkowaniu  detektora,  a  mianowicie  maksymalne  punktowe
obciążeni  detektora.  Parametr  ten  mówi  o  tym,  czy  pacjent  może  stanąć  na  detektorze  nie
uszkadzając go, czy też nie. Czy pozwoli to na poszerzeniu zakresu badań oferowanego aparatu, czy
też nie. Dlatego też proponujemy następujący zapis: 

Maksymalne punktowe obciążenie 
detektora (fi 4 cm) 

min. 120 kg 
Podać 

>150 kg – 5 pkt 
≤150 kg – 0 pkt 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

122. Dotyczy: Załącznik nr 3, Detektor cyfrowy przenośny w statywie
Zwracamy się do Zamawiającego o dopisanie następującego parametru detektora:

Wewnętrzna pamięć na min. 100 obrazów bez potrzeby 
połączenia z konsolą technika. Możliwość wykonania 
zdjęcia na dowolnym aparacie RTG i przesłania zdjęcia 
do konsoli

Tak/Nie

Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt

Spełnienie powyższego zapisu pozwala użyć detektor z dowolnym aparatem RTG. Jest to przydatna
funkcja, np. podczas awarii detektora w aparacie jezdnym (nawet innego producenta). Dzięki temu
zakład diagnostyki nadal może robić zdjęcia przyłóżkowe unikając przestoju związanego z naprawą
uszkodzonego detektora.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486

eurbaniak@szpital.slupca.pl 



NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

123. Dotyczy: Załącznik nr 3, Detektor cyfrowy przenośny w stole, pkt. 9
9. Maksymalne obciążenie detektora (na całej 

powierzchni) 
min. 150 kg

Podać 

>170 kg – 5 pkt

≤170 kg – 0 pkt

Na rynku dostępne są detektory przynajmniej kilku producentów, których maksymalne obciążenie na
całej powierzchni detektora wynosi 300 kg i więcej.
Punktowany parametr 170 kg w żaden sposób nie jest wyróżnikiem, ani czymś wyjątkowym, a jedynie
standardem. Dlatego też zwracamy się o zmianę punktacji i proponujemy następujący zapis:
9. Maksymalne obciążenie detektora (na całej 

powierzchni) 
min. 150 kg

Podać 

≥300 kg – 5 pkt

<300 kg – 0 pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

124.  Dotyczy: Załącznik nr 3, Detektor cyfrowy przenośny w stole
Zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  dopisanie  kolejnego,  bardzo  istotnego  parametru,  który  ma
ogromne  znaczenie  w  codziennym  użytkowaniu  detektora,  a  mianowicie  maksymalne  punktowe
obciążeni  detektora.  Parametr  ten  mówi  o  tym,  czy  pacjent  może  stanąć  na  detektorze  nie
uszkadzając go, czy też nie. Czy pozwoli to na poszerzeniu zakresu badań oferowanego aparatu, czy
też nie. Dlatego też proponujemy następujący zapis: 

Maksymalne punktowe obciążenie 
detektora (fi 4 cm) 

min. 120 kg

Podać 

>150 kg – 5 pkt

≤150 kg – 0 pkt

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

125. Dotyczy: Załącznik nr 3, Detektor cyfrowy przenośny w stole
Zwracamy się do Zamawiającego o dopisanie następującego parametru detektora:

Wewnętrzna pamięć na min. 100 obrazów bez potrzeby 
połączenia z konsolą technika. Możliwość wykonania 
zdjęcia na dowolnym aparacie RTG i przesłania zdjęcia 
do konsoli

Tak/Nie

Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt

Spełnienie powyższego zapisu pozwala użyć detektor z dowolnym aparatem RTG. Jest to przydatna
funkcja, np. podczas awarii detektora w aparacie jezdnym (nawet innego producenta). Dzięki temu
zakład diagnostyki nadal może robić zdjęcia przyłóżkowe unikając przestoju związanego z naprawą
uszkodzonego detektora.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
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126. Dotyczy: Załącznik nr 3, Informacje ogólne, pkt. 3
3. Aparat rtg ogólnodiagnostyczny z zawieszeniem sufitowym z lampą 

rtg, stołem, statywem kostno-płucnym i 2 detektorami. Posiadający 
funkcję autopozycjonowania.

Tak   

Zamawiający w w/w zapisie wymaga funkcji autopozycjonowania. Zapis ten jest bardzo ogólny i 
dający wiele możliwości interpretacji.
Czy poprzez ten zapis Zamawiający wymaga:

3) aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i statywem do zdjęć płucnych z 
możliwością autotrackingu i autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania,

4) system autopozycjonowania lampy RTG zgodnie z wybraną procedurą,
5) możliwość zaprogramowania minimum 15 procedór/pozycji

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

127. Dotyczy: Załącznik nr 3, Informacje ogólne, pkt. 8
8. Integracja z istniejącym systemem RIS oraz PACS – zakup niezbędnych 

licencji i usług konfigurujących po stronie Wykonawcy
Tak

Zwracamy się do Zamawiającego o informację, jakiego producenta posiada system PACS oraz RIS?
Odp.: Nexus Polska Sp. z o. o.

128. Dotyczy: Załącznik nr 3, Stół do zdjęć RTG
Zwracamy się do Zamawiającego o dopisanie kolejnego parametru:

Uzyskiwanie obrazów całego kręgosłupa i kończyn 
dolnych w pozycji leżącej pacjenta (akwizycja obrazów na
długości co najmniej 105 cm)

Tak/Nie
Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt

Zaproponowany zapis to bardzo istotny parametr, który pozwala poszerzyć możliwości diagnostyczne
aparatu RTG, co w przypadku placówki jaką jest szpital, ma ogromne znaczenie.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

129.  Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych – rozdział XIV pkt. 2a) SWZ
Czy  Zamawiający  dopuści  złożenie  dodatkowo  oświadczenia  producenta  lub  autoryzowanego
przedstawiciela  potwierdzającego  spełnienie  parametrów  technicznych  niewyszczególnionych  
w materiałach informacyjnych ? 
Uzasadnienie:  Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące
przedmiotem  zamówienia  naturalnym  jest,  że  nie  wszystkie  parametry  wyspecyfikowane
w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak
sformułowane  wymaganie  może  uniemożliwić  złożenie  oferty  nie  z  powodu  braku  spełnienia
wymagań  technicznych,  ale  przez  fakt  braku  wyszczególnienia  parametrów  technicznych
w katalogach firmowych, materiałach informacyjnych lub dokumentacji technicznej producenta itp.
oferowanego sprzętu.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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130.  Dotyczy Formularza cenowego – załącznik nr 2 do SWZ
Czy  Zamawiający  może  potwierdzić,  że  poprawne  jest  wypełnienie  formularza  cenowego  
w następujący sposób:

Lp. Nazwa Ilość 

1. Dostawa Aparatu RTG stacjonarnego z 
zawieszeniem sufitowym

      1

Z  uwagi  na  to,  że  przedmiot  zamówienia  obejmuje  m.in.  aparat  RTG,  wyposażenie  dodatkowe,
adaptacja  pomieszczeń,  demontaż,  wywóz  i  utylizacja  aparatu  znajdującego  się  obecnie  
u Zamawiającego prosimy o wyjaśnienie jak na wstępnie.
Odp.: Zamawiający potwierdza.

131. Dotyczy Formularza cenowego – stawka podatku vat - załącznik nr 2 do SWZ 
Czy  Zamawiający  może  wyjaśnić,  w  jaki  sposób  Wykonawcy  powinni  poprawnie  wpisać  stawkę
podatku VAT, jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8%
i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT? 
Czy wpisanie stawek „8% i 23%” w kolumnie „stawka podatki vat” będzie wystarczające?
Odp.: Tak. 

132. Prosimy o informację,  czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z  Wykonawcą w formie
elektronicznej  podpisanej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  zgodnie  z  art.  78  Kodeksu
Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.
Odp.: Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej.

133. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy 
Wnosimy  o  modyfikację  oczywistej  omyłki  Zamawiającego  w  treści  preambuły  umowy.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji a
nie w trybie przetargu nieograniczonego. 
Odp.: Zamawiający zmodyfikuje treść preambuły.

134. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy 
Dotyczy SWZ i Ogłoszenia – termin wykonania umowy 
Mając na uwadze zapisy art. 436 ust. 1 ustawy Pzp prosimy o wyjaśnienie jaką obiektywną przyczyną 
kieruje się Zamawiający wskazując termin wykonania umowy poprzez konkretną datę, a nie jak 
nakazuje artykuł ustawy w dniach, miesiącach lub latach? 
Zamawiający ponownie rozpisał postępowanie, którego przedmiotem jest dostawa specjalistycznego
sprzętu RTG wraz z wyposażeniem i pracami adaptacyjnymi, w konsekwencji ponownie ograniczył/
skrócił  termin  wykonania  umowy  potencjalnemu  Wykonawcy  pozostawiając  go  bez  zmian  oraz
uzasadnienia  tej  decyzji.  Umowa zawiera  bardzo  wysokie  pułapy  kar  umownych,  które  stanowią
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zarazem ryzyko Wykonawcy ale i  Zamawiającego.  Mając na  uwadze,  że  procedura postepowania
może  trwać  dłużej  niż  30  dni,  termin  realizacji  pozostawiony  w formie  konkretnej  daty  jest  już
zagrożony,  Wykonawcy  nie  omieszkają  wkalkulować  ryzyka  w  cenę  oferty,  co  może  znów
doprowadzić  do  sytuacji  iż  Zamawiający  nie  będzie  miał  wystarczających  środków  na  realizację
zamówienia. 
Odp.: Zamawiający dysponuje określonym czasem na rozliczenie dotacji.

135. Prosimy o wyjaśnienie jakie jest źródło finansowania tego zamówienia? 
Odp.: Źródłem dofinansowania jest dotacja.

136. Dotyczy projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 - §7 ust. 1 ppkt. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy do 2 %
wartości brutto umowy – za każdy dzień, z uwagi na to, że kara na poziomie 5% jest drastycznie
wysoka? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

137. Dotyczy projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 - §7 ust. 2 
Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wielkości naliczonych kar umownych do 30 % wartości brutto 
umowy. Prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego w zakresie pozostawienia 
wartości kar na tak wysokim poziomie. 
Pozostawienie kary na tak wysokim poziomie może spowodować niepotrzebny wzrost ceny, z uwagi
na to, że Wykonawcy będą musieli wkalkulować do ofert ewentualne ryzyko. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

138. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy 
Mając na uwadze zapisy art. 436 pkt 3 ustawy Pzp wnosimy o zmianę brzmienia §7 ust. 2 na 
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 50
% wynagrodzenia brutto „ 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

139. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy Paragraf 7 ust 1 pkt 3. 
Wnosimy o wprowadzenie do umowy analogicznego postanowienia zobowiązującego Zamawiającego
do zapłaty kary umownej w sytuacji  gdy odstąpienie od umowy nastąpi z jego winy. W obecnym
kształcie umowa narusza zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego. Tym bardziej,  że to
zamawiający jednostronnie ustala treść umowy. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

140. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ- projektowane postanowienia umowy 
Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących: 
• formy komunikacji pomiędzy stronami w toku realizacji przedmiotu umowy, 
• osób wyznaczonych do kontaktu w ramach realizacji, 
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• sposobu zgłoszenia gotowości do dostawy przedmiotu umowy ( forma pisemna pod rygorem 
nieważności, email, telefon ?) 
• gdzie i komu należy przekazać FV elektroniczną wystawioną po podpisaniu protokołu? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

141. Prosimy o wskazanie adresu skrzynki ePUAP Zamawiającego. 
Odp.: /spzozslupca/SkrytkaESP
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