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L. Dz. DZP 2375/87/2018 

 
 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia 

 
 
 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu diagnostycznego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku wraz z adaptacją pomieszczeń. 
 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 
 
 

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Cyfrowy aparat RTG telekomando 
 

(dotyczy l.p. II 13) 
1. Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem prądów dla fluoroskopii 

pulsacyjnej 10-99 mA? Różnica w dolnym zakresie jest niewielka natomiast oferowany zakres jest kilkakrotnie 
większy niż wymaga Zamawiający. Oferowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza aparatu o ww. parametrach. 
 

(dotyczy l.p. IV 52) 
2. Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z szerokością stołu 74 cm pod 

warunkiem większego obszaru przeziernego niż wymaga Zamawiający w punkcie IV 53? Oferowana dolna 
wartość w różni się w nieistotnym stopniu dla operatora, natomiast obszar przezierny jest większy niż wymaga 
Zamawiający. Oferowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. 
 

(dotyczy l.p. IV 54) 
3. Zamawiający wymaga stołu z maksymalnym obciążeniem 180 kg. To stosunkowo niska wartość biorąc pod 

uwagę postęp technologiczny oraz tendencję społeczeństwa do nadwagi. Podczas pozycjonowania pacjenta na 
blacie stołu personel medyczny często także wywiera dodatkowy nacisk swoim ciężarem ciała. W związku z 
powyższym czy Zamawiający chcąc mieć pewność, że otrzyma aparat wysokiej klasy, mogący być wykorzystany 
nawet w ciężkich sytuacjach będzie wymagał maksymalnego obciążenia blatu bez żadnych ograniczeń w 
funkcjonowaniu aparatu powyżej 220 kg? Wielu renomowanych producentów spełnia ten wymóg. 
Odp. Zamawiający nie wymaga ww. rozwiązania. 
 

(dotyczy l.p. IV 58) 
4. Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem zmiany wysokości blatu 

stołu w pozycji poziomej 57- 137 cm? Oferowana dolna wartość zakresu różni się kilka cm natomiast sam zakres 
ruchu pionowego jest dużo większy niż wymaga Zamawiający. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem zmiany wysokości blatu stołu w pozycji poziomej 57-
137 cm. 
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(dotyczy l.p. IV 60) 
5. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli oferowany aparat ma rozwiązanie równoważne, a nawet 

przewyższające, polegające na wzdłużnym ruchu układu lampy i detektora względem blatu stołu zamiast 
wzdłużnego ruchu blatu stołu względem układu detektor -lampa, przy równoczesnym spełnieniu warunku 
obszaru przeziernego w punkcie IV 53? W oferowanym rozwiązaniu pacjent czuje się bardziej komfortowo, gdyż 
nie jest narażony na stres związany z ruchami blatu i drganiami podczas wykonywania ekspozycji. Dla operatora 
aparatu oferowane rozwiązanie także jest korzystne, gdyż oferowany obszar przezierny jest większy niż wymóg 
Zamawiającego. 
Odp. Nie, Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SIWZ. 
 
(dotyczy l.p. IV 65) 

6. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku jeśli regulacja podnóżka odbywa się manualnie? Nie wpływa to w na 
funkcjonalność aparatu a zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej oferty innym istotnym oferentom. 
Odp. Nie, Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z SIWZ. 
 

(dotyczy l.p. IV 71) 
7. Czy Zamawiający dopuścił się tu omyłki pisarskiej i zamiast „ładowanie” winno być „zasilanie”? Z opisu 

przedmiotu zamówienia wynika, że detektor ma być na stałe zainstalowany pod blatem stołu. Ładowanie 
oznaczałoby, że z detektora można korzystać także po jego wyjęciu z „bucky”. 
Odp. Tak, doszło do omyłki pisarskiej, Zamawiający wykreśla słowo „ładowanie” i zastępuje je słowem 
„zasilanie”.  
 

(dotyczy l.p. IV 72) 
8. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku przez rozwiązanie równoważne polegające na automatycznym 

chowaniu się kratki przeciwrozproszeniowej z obszaru promieniowania? Dzięki temu operator nie będzie musiał 
wykonywać dodatkowych czynności natomiast kratka przeciwrozproszeniowa nie będzie narażona na 
ewentualne uszkodzenia. 
Odp. Tak, Zamawiający uzna spełnienie warunku przez rozwiązanie równoważne polegające na automatycznym 
chowaniu się kratki przeciwrozproszeniowej z obszaru promieniowania. 
 

Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny 
 

9. Pkt.I.1. Certyfikat CE – jeden na cały aparat. Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg którego producent posiada 
jeden certyfikat CE - Systemu Całkowitego Zapewnienia Jakości zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC o Sprzęcie 
Medycznym, załącznik II z pominięciem ustępu 4 oraz dodatkowo wystawiona jest deklaracja zgodności  - jedna 
na cały aparat. Jednocześnie informujemy, iż oferowany aparat posiada powiadomienie do URPLWMiPB i jest 
zainstalowany w wielu placówkach służby zdrowia w Polsce. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza aparat rtg którego producent posiada jeden certyfikat CE - Systemu 
Całkowitego Zapewnienia Jakości zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC o Sprzęcie Medycznym, załącznik II z 
pominięciem ustępu 4 oraz dodatkowo deklarację zgodności, jedną na cały aparat. 
 

10. Pkt. V.81, pkt. VI.106 - Aktywne pola obrazowania min. 4. 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu, ponieważ aktualny jest bardzo nieprecyzyjny i może być różnie rozumiany 
przez poszczególnych wykonawców/ dostawców detektorów. 
Odp. Zamawiający wykreśla pkt. V.81 oraz pkt. VI.106 z załącznika nr 1.3 do SIWZ. 
 

11. Pkt. VII.130 - Multisesyjność – możliwość otwarcia min. 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie. 
Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg umożliwiającego otwarcie min. 7 sesji z różnymi badaniami w tym samym 
czasie. W normalnych warunkach pracy technik ma otwarte/ aktywne tylko badanie aktualnego pacjenta, a 
jednoczesna praca na 10 otwartych badaniach jest mało prawdopodobna w praktyce. Im większa liczba 
otwartych badań tym większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez obsługę i błędną diagnostykę. 
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia min. 7 badań (sesji) z różnymi badaniami w tym samym 
czasie. 
 

12. Pkt. VII.143 - Oprogramowanie do oceny i archiwizacji wyników testów kontroli jakości. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku dostarczenie oprogramowania do 
kontroli jakości dedykowanego przez producenta aparatu rtg? 
Ewentualnie prosimy o dopuszczenie możliwości dostawy oprogramowania do wykonywania kontroli jakości  
Pro-Control firmy Pro-Project ul. Kwiatowa 43A, 22-105 Okszów na dodatkowym laptopie. 
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Odp. Tak, zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli dostarczone oprogramowanie do oceny i 
archiwizacji wyników testów kontroli jakości będzie stanowiło uzupełnienie zestawu wymaganego w pkt. 
VIII.155 – załącznika nr 1.3 do SIWZ. 
W związku z wątpliwościami zamawiający wykreśla pkt. VII.143 i zmienia zapis w punkcie VIII.155 – załącznika 
nr 1.3 do SIWZ na: „Pełen zestaw do kontroli jakości w radiologii cyfrowej wraz z instrukcją wykonywania 
testów – do radiografii i fluoroskopii oraz oprogramowaniem do oceny i archiwizacji wyników tych testów.” 
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga dostawy omawianego oprogramowania na dodatkowym laptopie 
jeżeli można to oprogramowanie zainstalować i użytkować na zwykłym komputerze podpiętym do szpitalnej 
sieci. 
 

13. Pkt.X.168 - Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia 
(godz.) ≤ 48 godz. 
Prosimy o modyfikację wymagania na następujące: 
„Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤ 48 
godz. (w dni robocze)”. 
Odp. Zamawiający modyfikuje pkt. X.168 załącznika nr 1.3 do SIWZ dodając na końcu zdania zapis „(w dni 
robocze)”. 
 

Załącznik nr 1.4 do SIWZ - Cyfrowy aparat RTG przewoźny 
 

14. Pkt. I.1 - Certyfikat CE – jeden dla całego aparatu. 
Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg którego producent posiada jeden certyfikat CE - Systemu Całkowitego 
Zapewnienia Jakości zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC o Sprzęcie Medycznym, załącznik II z pominięciem ustępu 
4 oraz dodatkowo wystawiona jest deklaracja zgodności  - jedna na cały aparat. 
Jednocześnie informujemy, iż oferowany aparat posiada powiadomienie do URPLWMiPB i jest zainstalowany w 
wielu placówkach służby zdrowia w Polsce. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza aparat rtg którego producent posiada jeden certyfikat CE - Systemu 
Całkowitego Zapewnienia Jakości zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC o Sprzęcie Medycznym, załącznik II z 
pominięciem ustępu 4 oraz dodatkowo deklarację zgodności, jedną na cały aparat. 
 

15. Pkt. II.21 - Kabel ekspozycji min. 4 m. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyciskiem ekspozycji na kablu o długości 2,5m?  
W przypadku większych odległości zaleca się używanie przycisku zdalnej ekspozycji – pilota bezprzewodowego. 
Odp. Tak, zamawiający dopuści urządzenie z przyciskiem ekspozycji na kablu o długości 2,5m pod warunkiem 
obowiązkowego dostarczenia do kompletu oryginalnego bezprzewodowego pilota umożliwiającego zdalną 
ekspozycję (bez dodatkowej punktacji).  
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1.4 do SIWZ w tym zakresie na: 
Pkt. 21. – „Kabel ekspozycji min. 4 m. W przypadku kabla krótszego wymagany jest również oryginalny pilot 
zdalnego wyzwalania ekspozycji.” 
Pkt. 22. – „Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji jako dodatek do kabla ekspozycji > 4m.” 
 

16. Pkt. IV.51 - Kątomierze położenia lampy.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatu rtg gdzie kąty położenia lampy wyświetlane są na 
dotykowym panelu umieszczonym na kołpaku lampy? 
Odp. Tak. 
 

17. Pkt. V.61 - Aktywne pola obrazowania min. 3. 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu, ponieważ aktualny jest bardzo nieprecyzyjny i może być różnie rozumiany 
przez poszczególnych wykonawców/ dostawców detektorów. 
Odp. Zamawiający wykreśla pkt.61 z załącznika nr 1.4 do SIWZ. 
 

18. Pkt. IX.106 - Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia 
(godz.) ≤ 48 godz. 
Prosimy o modyfikację wymagania na następujące: 
„Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤ 48 
godz. (w dni robocze)” 
Odp. Zamawiający modyfikuje pkt. X.106 załącznika nr 1.4 do SIWZ dodając na końcu zdania zapis „(w dni 
robocze)”. 
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Tomograf komputerowy 
 

19. SIWZ, Rozdział  11 punkt 1.7 Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający będzie oczekiwał 
potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/folder/ulotka informacyjna jedynie parametrów 
technicznych określonych Załączniku nr 1.1 do siwz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług 
(przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. 
dokumentacji, gwarancji itd.? 
Odp. Tak, Zamawiający będzie oczekiwał potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/folder/ulotka 
informacyjna jedynie parametrów technicznych określonych w załączniku nr 1.1 do siwz. 
 

20. Dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ, pkt 107 
a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości 

minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym 
Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 
Odp. Tak, Zamawiający zapewni ww. łącze. 

b) W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego 
Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem 
urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) 
ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec? 
Odp. Nie dotyczy. 

c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z 
wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę? 
Odp. Nie dotyczy. 

d) Czy Zamawiający dopuści i podpisze zgodny z RODO wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 
załączony do dokumentacji (z możliwością modyfikacji po obopólnym uzgodnieniu)? 
Odp. Tak, Zamawiający podpisze zgodny z RODO wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 
załączony do dokumentacji (z możliwością modyfikacji po obopólnym uzgodnieniu). 

 

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy 
 

21. Dotyczy par. 4 ust. 2. Mając na uwadze specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą 
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji 
powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad 
terminy określone w umowie. 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 4 ust. 2 poprzez nadanie mu 
następującej postaci: „2. Gwarancja jest przedłużana automatycznie o czas naprawy usterek niemożliwiających 
wykonywanie badań.” 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany.  
 

22. Dotyczy par. 4 ust. 5 oraz par. 4 ust. 6. Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg dostarczenia urządzenia zastępczego 
dotyczy jedynie wstrzykiwacza  i insulfatora, tak jak wskazano w Załączniku 1.1, pkt. 101. 
Jeśli nie - prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego w zakresie tomografu 
komputerowego. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy 
od producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego przez producenta 
należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie 
wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje uruchomienie systemu. Końcowym zaś 
elementem zajmującym również bardzo dużo czasu jest formalny odbiór pomieszczeń. Biorąc pod uwagę 
powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie 
wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego. 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ wymóg dostarczenia urządzenia zastępczego dotyczy jedynie wstrzykiwacza i 
insuflatora. 

 
23. Załącznik nr 1.3 do SIWZ; Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny pkt. 129: „Interfejs użytkownika całkowicie w 

języku polskim wraz z pomocą kontekstową i programami anatomicznymi” 
Załącznik nr 1.4 do SIWZ; Cyfrowy aparat RTG przewoźny pkt. 77: „Interfejs użytkownika całkowicie w języku 
polskim wraz z pomocą kontekstową i programami anatomicznymi” 
Ponieważ interfejs oferowanych przez nas systemów (zarówno kostno płucnego jak i przewoźnego) jest zgodnie 
z wymogiem całkowicie w j. polskim, a ponadto jest intuicyjny i przejrzysty (oraz taki sam dla obu systemów) w 
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związku z czym nie wymaga on w ocenie jego użytkowników pomocy kontekstowej. W związku z powyższym 
prosimy o dopuszczenie do postępowania system, który nie posiada pomocy kontekstowej poprzez zmianę 
tego pkt. załącznika nadając mu brzmienie: „Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą 
kontekstową i programami anatomicznymi” 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy załącznika nr 1.3 pkt. 129 oraz załącznika nr 1.4 pkt. 77 bez zmian.  
 

24. Załącznik nr 1.2 do SIWZ; Cyfrowy aparat RTG telekomando pkt. 112: „Program lub system do monitorowania 
dawek promieniowania (min. funkcjonalności to: zapis parametrów ekspozycji na każdym zdjęciu, aparat, zapis 
dawki DAP, sumaryczne wyliczenie dawki dla całego badania i przesyłania tych danych do sieci wraz z 
badaniem) w j. polskim” 

25. Załącznik nr 1.3 do SIWZ; Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny pkt. 139: „Program lub system do monitorowania 
dawek promieniowania (min. funkcjonalności to: zapis parametrów ekspozycji na każdym zdjęciu, aparat, zapis 
dawki DAP, sumaryczne wyliczenie dawki dla całego badania i przesyłania tych danych do sieci wraz z 
badaniem) w j. polskim” 
Załącznik nr 1.4 do SIWZ; Cyfrowy aparat RTG przewoźny pkt. 85: „Program lub system do monitorowania 
dawek promieniowania (min. funkcjonalności to: zapis parametrów ekspozycji na każdym zdjęciu, aparat, zapis 
dawki DAP, sumaryczne wyliczenie dawki dla całego badania i przesyłania tych danych do sieci wraz z 
badaniem) w j. polskim” 
Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie, że w ramach oferowanego sprzętu wyspecyfikowanego w zał. 1.2 
(aparat rtg telekomando), zał. 1.3 (aparat rtg kostno-płucny) oraz 1.4 (aparat rtg przewoźny) zamawiający 
wymaga jednego spójnego systemu monitorowania dawek pacjentów. Ponadto prosimy o doprecyzowanie i 
potwierdzenie, że oferowany system - zgodnie z obowiązującą dyrektywą europejską - powinien posiadać co 
najmniej funkcjonalności: 
─ automatyczne wyciągnięcie, zarchiwizowanie i zarządzanie informacjami o dawce z jonizujących 
─ badań pochodzących z urządzeń diagnostycznych - w szczególności tomografii oraz rtg 
─ możliwość określenia ESD na podstawie parametrów ekspozycji dla badań rtg 
─ możliwość integracji z systemem szpitalnym HIS, PACS 
─ obsługa poziomów referencyjnych (DRL) co najmniej dla DAP, ESD oraz CTDI/DLP 
─ obliczanie dawki efektywnej, skumulowanej 
─ tworzenie raportów i statystyk z podziałem na pacjenta, rodzaj badania, urządzenie 
─ wsparcie obsługi plików co najmniej SR, graficznych dose report oraz możliwość ręcznego 
─ wprowadzania informacji o dawce 
─ możliwość bezkosztowego podpięcia do systemu wszystkich urządzeń diagnostycznych posiadanych przez 

zamawiającego 
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby był to jeden, spójny system do monitorowania dawek oraz 
dopuszcza, ale nie wymaga aby wszystkie wymienione przez Wykonawcę funkcjonalności były spełnione. 
 

26. Załącznik nr 1.1 do SIWZ; Tomograf komputerowy. 
Mając na uwadze interes zamawiającego prosimy o modyfikację zał. nr 1.1 do SIWZ poprzez dodanie do niego 
wymogu dotyczącego systemu do monitorowania dawek Pacjentów w brzmieniu zaproponowanym w pytaniu 
powyżej. 
Odp. Jak wyżej. 
 

27. dotyczy załącznika 1.1 do SIWZ, tabela parametrów tomografu komputerowego, część V pkt 48 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konsoli z 1 monitorem płaskim 24”, które będzie zapewniał wystarczające 
do obsługi i postprocesingu parametry obrazu? Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie ważnej oferty. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania.  
 

28. dotyczy załącznika 1.1 do SIWZ, tabela parametrów tomografu komputerowego, część III pkt 17 
Czy Zamawiający dopuści system ze stołem o dopuszczalnym obciążeniu 205 kg o precyzji pozycjonowania +- 
0,25mm. Różnica 5kg w dopuszczalnym obciążeniu biorąc pod uwagę iż standardowa masa pacjenta bardzo 
rzadko przekracza 150 kg (a mówimy o masie ponad 200kg) nie spowoduje zmian w funkcjonalności tomografu. 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie ważnej oferty. 
Odp. Zamawiający dopuści system ze stołem o dopuszczalnym obciążeniu 205 kg o precyzji pozycjonowania +- 
0,25mm. 
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29. dotyczy załącznika 1.1 do SIWZ, tabela parametrów tomografu komputerowego, część IV pkt 42.  
Czy Zamawiający dopuści system z maksymalną rozdzielczością wysokokontrastową w płaszczyźnie XY w czasie 
pełnego skanu wyrażoną w punkcie 50% krzywej MTF, w polu akwizycyjnym 50cm wynoszącą 11.5 lp/cm? 
Różnica 0,3 lp/cm nie wpływa na ocenę kliniczną obrazów TK, tym bardziej iż Konsultant Krajowy w zakresie 
radiologii do badań angiograficznych TK rekomenduje systemy o rozdzielczości powyżej 10 lp/cm.  Pozytywna 
odpowiedź pozwoli na złożenie ważnej oferty. 
Odp. Zamawiający dopuści system z maksymalną rozdzielczością wysokokontrastową w płaszczyźnie XY w 
czasie pełnego skanu wyrażoną w punkcie 50% krzywej MTF, w polu akwizycyjnym 50cm wynoszącą 11.5 lp/cm. 
 

30. dotyczy załącznika 1.1 do SIWZ, tabela parametrów tomografu komputerowego, część V pkt 58. 
Proponujemy zmianę punktu z punktu wymaganego na punkt punktowany w poniższym brzmieniu: 
58. Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania dwuenergetycznego  TAK/NIE, TAK- 10pkt, NIE - 0pkt. 
Oprogramowanie umożliwiające badanie dwuenergetyczne jest dodatkową opcją która nie jest używana w 
standardowych badaniach i nie znajduje się w obecnie obowiązującym Rozporządzeniu MZ w zakresie AOS, w 
związku z tym proponujemy punktowanie a nie wykluczenie systemów nie spełniających tego wymogu. 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie ważnej oferty. 
Odp. Zamawiający nie wprowadza ww. zmian do SIWZ. 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 

31. Dotyczy rozdziału 10 pkt. 1 ppkt 2b). Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności 
technicznej lub zawodowej jeśli Wykonawca wykonał min. 1 dostawę na terenie Polski tomografu 
komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz min. 1 wdrożenia na terenie Polski systemu PACS/WEB do 
dystrybucji obrazów z integracją systemu HIS Zamawiającego? 
Odp. Nie, Zamawiający wymaga posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY 
 

32. Dotyczy §4 ust. 5. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu po którym Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć sprzęt zastępczy do 10 dni roboczych? 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany.  
 

33. Dotyczy §8 ust. 3. Prosimy o usunięcie w/w ustępu. Forma tzw. wykonania zastępczego, którą Zamawiający 
przyjął jako sankcję w tym zapisie umowy wydaje się pośrednio naruszać przepisu ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych poprzez prowadzenie do wydawania środków publicznych przy pominięciu uregulowań  
w niej zawartych i obowiązków jakie nakłada na Zamawiającego w tym zakresie ustawodawca. Z tego też 
powodu powyższy zapis musi zostać usunięty. 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany.  
 

34. Dotyczy §10 ust. 11. Prosimy o modyfikację w/w ustępu, tak aby zapis był zgodny z art. 151 ust. 3 ustawy PZP. 
„Jeżeli zostanie podpisany ostatni z protokołów odbioru pogwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy 
pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie 
najdłuższego okresu rękojmi za wady. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do 
zaspokojenia z tej kwoty roszczeń wynikających z gwarancji jakości”. 
Odp. Zamawiający modyfikuje projekt umowy, §10 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli zostanie 
podpisany ostatni z protokołów odbioru pogwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie najdłuższego okresu 
rękojmi za wady. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia z tej kwoty 
roszczeń wynikających z rękojmi za wady”. 
 

35. Dot. załącznik nr 1.1 do SIWZ. 
W pkt. III.13 i III.16 Zamawiający wymaga odpowiednio: 

13 Średnica otworu gantry ≥ 70cm bez punktacji 

16 Odległość ognisko lampy - detektor ≤ 109 cm 
 ≤ 95 cm = 10 pkt 
≤ 102 cm = 5 pkt 
≤ 109 cm = 0 pkt 

Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju tomografii, parametr wymagany zapisami pkt. III.16 nie jest 
parametrem stanowiącym w żaden sposób o wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego 
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bezpieczeństwie i ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji tomografu, 
charakterystycznej dla danego producenta (producentów). Odległość pomiędzy ogniskiem lampy a detektorem 
jest uzależniona od wielkości otworu gantry. lm większa średnica gantry, tym większa odległość pomiędzy 
ogniskiem lampy a detektorem - przykłady w zestawieniu poniżej: 
SYSTEM    WIELKOŚĆ GANTRY ODLEGŁOŚĆ OGNISKO LAMPY - DETEKETOR 
GE REVOLUTION GSI  70 cm   95 cm 
GE REVOLUTION CT  80 cm   109,7 cm 
CANON AQUILION PRIME  78 cm   107,3 cm 
SIEMENS DEFINITION EDGE 78 cm   108,5 cm 
Na jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych, a tym samym na wielkości dawki, generowanej w związku z 
uzyskiwaniem obrazów określonej jakości ma wpływ wiele czynników / parametrów. Pomiędzy tomografami 
oferowanym przez poszczególnych producentów w klasie systemów min. 64 rzędowych występujq różnice 
konstrukcyjne. Nie ma żadnych względów użytkowych i diagnostycznych aby odnośnie wspomnianego 
parametru zastosowano kryterium oceny. 
Nowoczesne wielorzędowe systemy tomografii komputerowej (w odróżnieniu od przestarzałych 
technologicznie rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych ciągle w niektórych tomografach komputerowych) 
dysponują całym szeregiem rozwiązań wpływających na obniżenie dawki, przy zachowaniu jednocześnie 
wysokiej jakości obrazowania - w tym zaawansowanymi algorytmami rekonstrukcji iteracyjnej, czy 
wysokowydajnymi detektorami. W związku z powyższym parametr opisany w pkt. IV9, w żaden sposób nie 
stanowi o wartości aparatu, a w konsekwencji nie powinien być oceniany 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji treści siwz i wykreśli z treści Załącznika nr 1.1 do 
SIWZ lub zrezygnuje z jego oceny? 
Odp. Zamawiający wykreśla pkt. III.16 z załącznika nr 1.1 do SIWZ. 
 

36. W pkt. III.13 Zamawiający wymaga: 

13 Średnica otworu gantry ≥ 70cm bez punktacji 

W Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający zawarł szereg parametrów funkcjonalnych związanych i konstrukcją 
systemu, między innymi charakterystykę gantry (np. parametry opisane w pkt. 14-16 i pkt. 20-24), tymczasem 
nie punktuje tak istotnego parametru jakim jest średnica gantry. Średnica gantry jest parametrem mającym 
istotne znaczenie z punktu widzenia użytkownika i pacjenta. Większa średnica otworu gantry to wygodniejsze 
skanowanie pacjentów o większych gabarytach (w tym pacjentów otyłych), wygodniejsze pozycjonowanie 
pacjenta w gantry, łatwiejszy dostęp do pacjenta oraz większy komfort pacjenta. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadzi do treści Załącznika nr 1 – OPZ parametru oceniany o 
następującym brzmieniu 

13 Średnica otworu gantry ≥ 70cm 

> 78cm = 10 pkt 
> 74 cm = 5 pkt 
> 70cm = 1 pkt  
70cm = 0 pkt 

Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany.  
 

37. W pkt. III.14 Zamawiający wymaga: 

14 Kąt nachylenia gantry ≥ ± 20◦ bez punktacji 

Czy Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał możliwości pochylania gantry w trakcie wykonywania badań 
diagnostycznych, a nie w trybie np. serwisowym? 
Odp. Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał możliwości pochylania gantry w trakcie wykonywania badań 
diagnostycznych. 
Jeśli tak, czy Zamawiający wprowadzi do treści Załącznika nr 1.1 do SIWZ parametry o następującym brzmieniu? 

14.A 
Możliwość wykonywania skanu sekwencyjnego z pochylonym 

gantry w pełnym oferowanym zakresie (min. ±20°) 
TAK bez punktacji  

14 B 

Możliwość wykonywania skanu spiralnego z pochylonym 
gantry w pełnym oferowanym zakresie(min. ±200) i uzyskania w 
pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy,  
kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten  sposób 

TAK 
TAK = 10 PKT 
NlE = 0 PKT 

 

Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany.  
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38. W pkt. IV.34 Zamawiający wymaga odpowiednio: 

34 Maksymalna wartość diagnostyczna współczynnika pitch ≥ 1.5 

≥ 1.8 – 10pkt 
≥ 1.53 - 5 pkt 
≥ 1.5 - 0 pkt 

Pragniemy zauważyć, że skanowanie ze zbyt wysokim współczynnikiem pitch (>1) oznacza rozchodzenie się 
zeskanowanych warstw i wymaga stosowania algorytmów interpolacji w celu „uzupełnienia” brakujących 
danych. Każde powiększenie współczynnika pitch powyżej 1 powoduje słabsze próbkowanie badanej objętości 
co prowadzi do utraty danych i rezultacie powstawania artefaktów.  
Zbyt wysokie wartości pitch zmniejszają więc jakość diagnostyczną obrazu. Jeśli Zamawiającemu zależy na 
skróceniu czasu badania i redukcji dawki, powinien premiować raczej czas pełnego skanu - tym czasem 
parametr ten nie jest oceniany, a jego minimalna wartość - 0,4 s jest charakterystyczna dla systemów starszej 
generacji i niezbyt wygórowana biorąc pod uwagę zakres badań, które planuje wykonywać Zamawiający. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający: 
•dokona modyfikacji parametru pkt. IV. 34 nadając poprzez wykreślenie oceny tego parametru? 

34 Maksymalna wartość diagnostyczna współczynnika pitch ≥ 1.5  

Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany.  
 
•wprowadzi ocenę parametru wymaganego zapisami pkt. IV.30 

30 
Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - 
detektor dostępny dla wszystkich rodzajów badań dla skanów 
aksjalnych i spiralnych 

≤ 0.4 sek bez punktacji 
0,4 s = 0 pkt. 

< 0,4 s = 10 pkt. 

Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany.  
 

39. W pkt. IV.29 Zamawiający wymaga: 

29 
Grubość najcieńszej dostępnej warstwy z jednoczesnej aktywacji min. 64 
warstw 

≤ 0.625 mm bez punktacji 

Zamawiający zawarł w pkt. IV parametry skanu. Niestety, kluczowy z punktu widzenia jakości obrazowania, a 
tym samym zastosowań klinicznych parametr opisany w pkt. IV.29 nie jest poddawany ocenie. Powszechnie 
wiadomym jest, że stosowanie jak najcieńszych warstw w akwizycji badań tomograficznych pozwala na 
osiągnięcie znakomitej jakości obrazu np. przy badaniu naczyń obwodowych, płuc, części układu kostnego 
(jakość obrazowania jest tym lepsza im cieńsza jest warstwa akwizycyjna), powracanie do badań źródłowych i 
dokonywanie kolejnej (następnej) rekonstrukcji z użyciem cieńszych warstw, o ile dana rekonstrukcja była 
niewystarczająca (im cieńsze warstwy, tym lepsza i dokładniejsza jest oparta na nich rekonstrukcja), na 
wykonanie wysokiej jakości rekonstrukcji wielopłaszczyznowych, zwłaszcza, gdy obraz przekrojów osiowych 
budzi wątpliwości i wymaga dodatkowej oceny w innych płaszczyznach obrazowania. W tych przypadkach 
stosowanie jak najcieńszych warstw jest bardzo wskazane i bardziej (w relacji do warstw grubszych, np. 0,625 
mm) użyteczne diagnostycznie. 
W związku z tym uważamy, że parametry te powinien być oceniany adekwatnie do innych istotnych 
parametrów ocenianych tomografu. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji pkt. IV.29 poprzez wprowadzenie oceny tego 
parametru w sposób następujący: 

29 
Grubość najcieńszej dostępnej warstwy z jednoczesnej aktywacji min. 64 
warstw 

≤ 0.625 mm 

0,625 – 0 pkt. 
< 0,625 – 5 pkt. 
< 0,5 – 10 pkt. 

Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

40. W pkt. IV.47 Zamawiający wymaga podania i ocenia 

47 
Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5mm ( określanej 
statystycznie, nie wizualnie) mierzona dla fantomu CATPHAN określona dla 
warstwy 10mm 

≤11 mGy 

< 6mGy -5pkt 
< 8mGy-2 pkt 
<11mGy-1pk 
=11mGy-0kt 

Pragniemy zauważyć, że w pkt. V.55 Zamawiający wymaga zaoferowania algorytmu iteracyjnego. Nowoczesne 
algorytmy iteracyjne nie spowalniają prędkości rekonstrukcji, zapewniają znakomitą jakość obrazowania, są 
często zintegrowane z planem badania, możliwe do wykorzystania dla wszystkich rodzajów badań i 
automatycznie (bez udziału operatora) dostosowują dawkę do założonej jakości obrazu. W związku z tym są 
istotnym narzędziem w codziennej diagnostyce i nie ma potrzeby, aby były „wyłączane”, w trakcie 
wykonywania jakichkolwiek badań. Dlatego też podawanie wielkości dawki niezbędnej do uzyskania określonej 
rozdzielczości niskokontrastowej bez uwzględnienia zastosowanego algorytmu iteracyjnego, którego 
zaoferowania Zamawiający wymaga nie znajduje, żadnego logicznego uzasadnienia. Ponadto pragniemy 



9 | S t r o n a  

 

Dział Zamówień Publicznych: Tel./fax: 58 309 82 84 e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 

 

wskazać, że wartość 6 mGy jest dość wysoka. Na rynku są dostępne systemy, które oferują tę wartość na 
niższym poziomie. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ i: 
.dopuści w tym punkcie podanie wartość dawki uzyskanej w związku z oferowanym przez danego wykonawcę w 
pkt. 55 algorytmu iteracyjnego i wprowadzi do treści pkt. 47 dodatkowy premiowany próg parametru w sposób 
następujący: < 3 mGy – 10 pkt 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

41. W pkt. III.22 i 23 Zamawiający wymaga podania i ocenia 

22 
Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego montowanego na 
gantry tomografu za pomocą jednego kliknięcia 

TAK / NIE 
TAK = 10 pkt 
NIE = 0 pkt 

23 
Możliwość zaprogramowania badania pacjenta oraz możliwość rozpoczęcia skanowania 
bezpośrednio na panelu dotykowym na gantry tomografu (wybranie pacjenta, rodzaju 
badania, protokołu itp.) 

TAK / NIE 
TAK = 10 pkt 
NIE = 0 pkt 

Zamawiający w pkt. 22 i pkt 23. dwukrotnie wymaga możliwości rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu 
dotykowego montowanego na gantry tomografu za pomocą jednego kliknięcia. Pragniemy zauważyć, że taka 
funkcjonalność jest związana z wyzwoleniem promieniowania w aparacie i bezpośrednio narażeniem osoby, 
która uruchamia skanowanie z panelu dotykowego opisanego w tym wymogu w pomieszczeniu badań, a nie w 
bezpiecznym miejscu osłoniętym ochroną radiologiczną tj. pomieszczeniu operatora. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od oceny tego parametru? 
Odp. Zamawiający wykreśla pkt. III.22 z załącznika nr 1.1 do SIWZ. Zamawiający nie odstępuje od oceny 
parametru opisanego w pkt. III.23. 
 

42. W pkt. V.55, 61 i 62 Zamawiający wymaga podania i ocenia 

55 

Niskodawkowy iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w 
obszarze danych surowych (RAW), umożliwiający : 
-redukcję dawki o co najmniej 40% w relacji do standardowej metody FBP przy 
zachowaniu jakości obrazu 
-poprawę jakości obrazu w porównaniu do FBP przy zachowaniu warunków 
ekspozycyjnych 
-pracujący w cyklu mieszanym ( częściowa redukcja dawki przy poprawie jakości obrazu) 

TAK, 
podać 
nazwę 

algorytm
u 

Redukcja dawki bez 
utraty jakości obrazu: 

≥ 80%- 10 pkt 
≥ 60%- 5pkt 
≥40%- 0pkt 

61 
Iteracyjny algorytm rekonstrukcyjny pozwalający na obniżenie napięcia do ≤100 kV i 
obniżenie środka cieniującego podawanego pacjentowi o połowę przy zachowaniu 
kontrastowości obrazu, w porównaniu do standardowej metody FBP i napięcia 120kV 

TAK/NIE 
TAK-10pkt 
 NIE- 0pkt 

62 
Iteracyjny algorytm rekonstrukcyjny poprawiający rozdzielczość przestrzenną 
przynajmniej 2x w porównaniu do stand rodowej metody FBP 

TAK/NIE 
TAK- 10pkt 
NIE - 0pkt 

Pragniemy wskazać, że szczegółowy opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt. 55. l dokładnie 
opisał wraz z wymogiem skuteczności działania poprzez redukcję dawki bez utraty jakości. 
Wymogi zawarte w pkt 61 i 62 są modyfikacją wymogu opisanego w pkt 55. i wynikającą z funkcjonalności 
algorytmów iteracyjnych stosowanych przez różnych producentów. 
Ponadto pragniemy zauważyć, że ocena ,,skuteczności tych algorytmów poprzez określenia „co najmniej 40%”, 
„przynajmniej 2 razy” jest nieskuteczna. Wyjściowe poziomy dawek, które są następnie obniżane poprzez 
działanie algorytmu iteracyjnego, czy rozdzielczości przestrzennej są bowiem różne dla różnych producentów 
tomografów. W związku z czym zapis, że zakup systemu, który wyposażony jest w algorytm umożliwiający 80% 
redukcję, nie gwarantuje w żaden sposób iż system taki będzie umożliwiał wykonanie badania z dawką niższą 
niż w przypadku systemu, który wyposażony jest w algorytm umożliwiający 50% redukcję. To samo dotyczy 
rozdzielczości przestrzennej uzyskiwanej przez systemy oferowane przez różnych producentów tomografów. 
Tak opisane przez Zamawiającego wymogi w pkt. 55, 61, 62 są więc nieprecyzyjne, a przede wszystkim 
nieporównywalne w związku z czym nie powinny być przedmiotem oceny. 
Czy Zamawiający wykreśli ze specyfikacji pkt. 61 i 62 oraz ocenę parametru w pkt. 55? 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

43. W pkt. VI.71 Zamawiający wymaga zaoferowania stacji diagnostycznej wyposażonej w dwa monitory 
diagnostyczne. Oferowane przez nas oprogramowanie jest optymalizowane pod katem pracy z jednym 
monitorem, 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stację diagnostyczną wyposażone w wysokiej jakości monitor 
diagnostyczną o przekątnej min. 29? 
Odp. Zamawiający wymaga stacji diagnostycznej zgodnej z SIWZ. 
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44. W pkt. 70 Zamawiający wymaga zawarł bardzo szczegółowe wymogi w zakresie parametrów komputera stacji 
diagnostycznej. Pragniemy wskazać, że rozwiązania w zakresie stacji diagnostycznych, pracują w oparciu o 
różne konfiguracje sprzętowe i dostosowane są ściśle do wymagań oferowanego urządzenia, oprogramowania. 
To producent decyduje o odpowiednim doborze parametrów sprzętu i oprogramowania i to on bierze na siebie 
odpowiedzialność za takie dopasowanie „sprzętu” do wymagań oprogramowania, które zapewni wysoką jakość 
obrazowania, płynność pracy i umożliwi szybką i trafną diagnozę pracującym na niej lekarzom. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego czy 
użytkowego i może stanowić czynnik ograniczający uczciwą konkurencję. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający wykreśli z treści Załącznika nr 1 .1 .do siwz pkt. Vl.70? 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

45. W pkt Vll.85 Zamawiający wymaga odpowiednio: 

85 

─ Fabrycznie nowy, rok prod. 2018, automatyczny, dwugłowicowy 
wstrzykiwacz przepływowy do podawania kontrastu i roztworu NaCl. 

─ Dwa niezależne tory podawania płynów 
─ Możliwość pełnej integracji z systemem CT. 
─ Sterowanie z konsoli operatorskiej. 
─ Statyw jezdny zintegrowany ze statywem kroplówkowym. 
─ Wkłady jednorazowe i wielorazowego użytku. 
─ Zdalny nadzór serwisowy. 
─ Instrukcja użytkowania w języku polskim 
─ warunki gwarancji takie same jak na cały system 

TAK bez punktacji 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system CT z możliwością integracji ze wstrzykiwaczem w klasie l wg 
normy CIA 425? 
Aparaty naszej firmy posiadają oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego na podstawie 
automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć 
testowych typu „bolus cracking”. 
Tomografy naszej firmy nie oferują funkcjonalności związanych z pełną integracją ze wstrzykiwaczem. 
Tak sformułowane wymagania w pkt. 85 uniemożliwiają naszej firmie złożenie ważnej i niepodlegającej 
odrzuceniu oferty z żadnym oferowanych przez nas aparatów. 
Odp. Nie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 09.05.2018 r. (L.Dz. DZP 2375/82/2018) Zamawiający 
wymaga integrację wstrzykiwacza z tomokomputerem na poziomie min. II klasy normy CIA 425 czyli sprzężenie 
umożliwiające wymianę danych między urządzeniami.  
 
Dot. Załącznik nr 1.2. do SIWZ 

46. (dot pkt. 7) 

7 Moc generatora min. 80 kW tak, podać bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. •Czy Zamawiający 
dopuści urządzenie o mocy generatora 65 kW? 
Tak sformułowane wymogi dyskryminują wieloletnie doświadczenie producenta Canon (dawniej Toshiba) w 
dziedzinie redukcji dawki dla pacjenta i personelu. Nie wynika to z faktu konstrukcji aparatu RTG czy wykonania 
z gorszych jakościowo komponentów, lecz z doboru przez producenta parametrów urządzenia w taki sposób, 
aby zapewnić użytkownikowi optymalną i bezpieczną możliwość wykonywanych funkcji diagnostycznych. W 
oferowanym przez nas rozwiązaniu, parametry lampy, kołpaka i generatora zostały dobrane w taki sposób, że w 
warunkach codziennej eksploatacji ze względu na zaawansowane techniki redukcji dawki dostępna moc jest 
wystarczająca do całego wykonywanego przez użytkownika zakresu badań. Premiowanie zastosowania 
generatora o przesadnie dużej wartości mocy świadczy o tym, że Zamawiający preferuje rozwiązania 
przestarzałe technologicznie - system przystosowany do pracy na wysokich prądach (sprzeczny z zasadą Alara 
oraz wytycznymi z wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i 
radiologii zabiegowej - OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2015 r.). Producent Canon 
(dawniej Toshiba) od lat stosuje techniki redukcji radiacji pozwalające na takie ograniczenie dawki aby nie było 
konieczności przewymiarowania mocy generatora. Dlatego wszystkie elementy aparatów rtg tego producenta 
są dostosowane do technologii i wymogów stawianych współczesnym urządzeniom diagnostyki interwencyjnej. 
•W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

7 Moc generatora min. 65 kW tak, podać bez punktacji 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 
 



11 | S t r o n a  

 

Dział Zamówień Publicznych: Tel./fax: 58 309 82 84 e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 

 

47. (dot pkt. 60) Zamawiający wymaga: 

60 Wzdłużny przesuw stołu min. ±50 cm tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.  
•Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez ruchu wzdłużnego blatu pod warunkiem zakresu skanowani pacjenta 
min 200 cm? 
Tak sformułowane wymogi dyskryminują wieloletnie doświadczenie producenta Canon (dawniej Toshiba) w 
dziedzinie nowoczesnych rozwiązań rtg. Producent włożył wiele wysiłku by wyeliminować wadę jaką jest 
konieczność stosowania dodatkowego ruchu wzdłużnego blatu. W oferowanym przez nasza firmę rozwiązaniu 
nie ma koniczności stosowania tego zawodnego rozwiązania a mimo to jest możliwość skanowania pacjentów 
min 200 cm. 
•W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

60 
Wzdłużny przesuw stołu min. ±50 cm lub zakres skanowania pacjenta min. 200 
cm 

tak bez punktacji 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

48. (dot pkt. 65) Zamawiający wymaga: 

65 
W pionowym ustawieniu ścianki, minimalna wysokość silnikowego ustawienia 
podnóżka max. 8 cm od podłogi (przy poprawnym zamontowaniu podnóżka) 

tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Czy Zamawiający dopuści 
urządzenie bez ruchu wzdłużnego blatu i związanego z tym silnikowego ustawienia podnóżka? 
Tak sformułowane wymogi dyskryminują wieloletnie doświadczenie producenta Canon (dawniej Toshiba) w 
dziedzinie nowoczesnych rozwiązań rtg. W związku z barakiem ruchu wzdłużnego blatu stołu nie producent nie 
stosuje również związanego z tą funkcją silnikowego podnóżka mocowanego do tego blatu. 
W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

65 
W pionowym ustawieniu ścianki, minimalna wysokość ustawienia podnóżka 
max. 8 cm od podłogi (przy poprawnym zamontowaniu podnóżka) 

tak bez punktacji 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty. 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

49. (dot pkt. 71) Zamawiający wymaga: 

71 Ładowanie detektora w stole tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.  
•Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i dopuści aparat bez konieczności ładowania baterii 
detektora (z powodu jej braku)? 
Zamawiający wymaga stacjonarnego dynamicznego detektora. W związku z tym powyższy wymóg jest 
bezcelowy i należy traktować go jako omyłkę pisarską. 
•W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

71 Zasilanie detektora w stole tak bez punktacji 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty. 
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7. 
 

50. (dot pkt. 102) Zamawiający wymaga: 

102 
Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową 
i programami anatomicznymi 

tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.  
•Czy Zamawiający dopuści urządzenia z czytelnym menu z ogólnie przyjętymi komunikatami w języku 
angielskim (np. ready, OK, CANCEL)? 
•W związku z powyższym czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? 
Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z czytelnym menu z ogólnie przyjętymi komunikatami w języku 
angielskim (np. ready, OK, CANCEL) i nie rezygnuje z wymogu opisanego w pkt. 102.  
 

51. (dot pkt. 108) Zamawiający wymaga: 

108 Oprogramowanie do usuwania obrazu kratki tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepod1egajcej odrzuceniu oferty.  
•Czy Zamawiający dopuści urządzenie stosujące ruchomą kratkę? 
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Tak sformułowane wymogi dyskryminują wieloletnie doświadczenie producenta Canon (dawniej Toshiba) w 
dziedzinie redukcji dawki dla pacjenta i personelu. Producent stosuje ruchome kratki dużo lepsze i wydajniejsze 
pod kątem ochrony radiologicznej. Dlatego nei ma potrzeby stosowania oprogramowania usuwajcie obraz 
kratki. 
•W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

108 Rozwiązanie do usuwania obrazu kratki tak bez punktacji 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty. 
Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie stosujące ruchomą kratkę i związku z tym modyfikuje opis w pkt. 108 
załącznika nr 1.2 do SIWZ na zaproponowany powyżej. 
 

52. (dot pkt. 115) Zamawiający wymaga: 

115 
Analiza zdjęć odrzuconych z podaniem przyczyny, oznaczeniem wykonującego 
technika, datą wykonania, identyfikacją pacjenta oraz ich ilości w określonym 
przez technika przedziale czasu 

tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepod1egajcej odrzuceniu oferty. Zamawiający opisał 
funkcję analizy typowe dla systemów PACS. 
•W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

115 
Analiza zdjęć odrzuconych z podaniem przyczyny, oznaczeniem wykonującego 
technika, datą wykonania, identyfikacją pacjenta 

tak bez punktacji 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty 
Odp. tak, Zamawiający modyfikuje opis w pkt. 115 załącznika nr 1.2 do SIWZ na zaproponowany powyżej. 
 

53. (dot pkt. 17) Zamawiający wymaga: 

17 Automatyka radiografii – AEC min. 3 pola tak 
więcej niż 3 pola = 5 pkt 

3 pola = 0 pkt 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 
Zamawiający opisał konkretne rozwiązanie techniczne a nie realizowaną funkcję co jest sprzeczne z Prawem 
Zamówień Publicznych. System 3 - polowy jest stosowany przez wielu producentów i jest wystarczający do 
wszystkich zastosowań diagnostycznych. 
W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

17 Automatyka radiografii – AEC min. 3 pola tak bez punktacji 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

54. (dot pkt. 42) Zamawiający wymaga: 

42 Kolimacja asymetryczna przy badaniach ortopedycznych tak / nie 
tak = 5 pkt 
nie = 0 pkt 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 
Zamawiający opisał konkretne rozwiązanie techniczne a nie realizowaną funkcję co jest sprzeczne z Prawem 
Zamówień Publicznych. Kolimację asymetryczną stosuje się w rozwiązaniach, gdzie nie ma możliwości przesuwu 
kolumny poza środek detektora (kolimacja z boku detektora). 
•W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

42 
Kolimacja asymetryczna lub asymetryczny ruch kolumny w stosunku do środka 
detektora przy badaniach ortopedycznych 

tak / nie 
tak = 5 pkt 
nie = 0 pkt 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odp. Tak, Zamawiający modyfikuje opis w pkt. 42 załącznika nr 1.2 do SIWZ na zaproponowany powyżej. 
 

55. (dot pkt. 56) Zamawiający wymaga: 

56 Przechył stołu min. -25°/+90° tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 
Zamawiający nie premiuje rozwiązań symetrycznych skazujących użytkowania na konkretne usytuowanie 
sterowni. 
W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

56 Przechył stołu min. -25°/+90° tak/nie 
-90°/+90° = 5 pkt 

inne = 0 pkt 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty  
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
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56. (dot pkt. 64) Zamawiający wymaga: 

64 Odległość detektor - powierzchnia stołu max. 9 cm tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 
Zamawiający nie premiuje rozwiązań efektywnie zmniejszających dawkę dla pacjenta. Dlatego wnosimy po 
premiowanie jak najmniejszej odległości pacjent detektor. 
W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

64 Odległość detektor - powierzchnia stołu max. 9 cm tak 
< 80 mm = 5 pkt 
inne = 0 pkt 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

57. (dot pkt. 68, 69 oraz 70) Zamawiający wymaga: 

68 
Odległość minimalna środka detektora 43x43 cm i ogniska lampy w pionowym 
ustawieniu ścianki max. 75 cm od podłogi 

tak bez punktacji 

69 
Odległość maksymalna środka detektora 43x43 cm i ogniska lampy w 
pionowym ustawieniu ścianki min. 170 cm 

tak bez punktacji 

70 
Wzdłużny ruch kolumny z lampą i synchroniczny ruch detektora (promień 
centralny wiązki prostopadły do blatu stołu) min. 100 cm 

tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 
Zamawiający nie premiuje rozwiązań zwiększających ergonomię urządzenia. 
•W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

68 
Odległość minimalna środka detektora 43x43 cm i ogniska lampy w pionowym 
ustawieniu ścianki max. 75 cm od podłogi 

tak 
< 40 mm = 5 pkt 

inne = 0 pkt 

69 
Odległość maksymalna środka detektora 43x43 cm i ogniska lampy w 
pionowym ustawieniu ścianki min. 170 cm 

tak 
> 200 cm = 5 pkt 

inne = 0 pkt 

70 
Wzdłużny ruch kolumny z lampą i synchroniczny ruch detektora (promień 
centralny wiązki prostopadły do blatu stołu) min. 100 cm 

tak 
> 155 cm = 5 pkt 

inne = 0 pkt 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

58. (dot pkt. 75 oraz 76) Zamawiający wymaga: 

75 Minimalna odległość ognisko-detektor max. 115 cm tak bez punktacji 

76 Maksymalna odległość ognisko-detektor min. 150 cm tak bez punktacji 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 
Zamawiający powinien premiować jak najmniejszą minimalną wartość SID (ważne dla np. zdjęć zatok czy 
kończyn) oraz jak największą maksymalną wartość SID (ważne dla zdjęć płuc). 
W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni warunek na: 

75 Minimalna odległość ognisko-detektor max. 115 cm tak 
< 115 cm = 5 pkt 

inne = 0 pkt 

76 Maksymalna odległość ognisko-detektor min. 150 cm tak 
> 180 cm = 5 pkt 

inne = 0 pkt 

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 
 

59. (dot pkt. 106 oraz 107) Zamawiający wymaga: 

106 Oprogramowanie do wizualizacji cewników i rurek tak / nie 
tak = 5 pkt 
nie = 0 pkt 

107 Oprogramowanie do wizualizacji odmy tak / nie 
tak = 5 pkt 
nie = 0 pkt 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 
Zamawiający punktuje rozwiązania, które, ze względu na specyfikę pracowni nie będą wykorzystywane w 
codziennej pracy pracowni diagnostycznej. 
W związku z powyższym czy Zamawiający zrezygnuje z tych parametrów? Powyższa zmiana, pozwoli naszej 
firmie na złożenie konkurencyjnej oferty 
Odp. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany. 

60. (dot pkt. 116) Zamawiający wymaga: 

116 
Możliwość sprawdzenia w pamięci aparatu ilości wykonanych ekspozycji, w 
określonym przez technika przedziale czasu 

tak / nie 
tak = 5 pkt 
nie = 0 pkt 

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. Zamawiający opisał funkcję analizy typowe 
dla systemów PACS. 
Odp. Zamawiający wykreśla pkt. 116 z załącznika nr 1.2 do SIWZ. 
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Dział Zamówień Publicznych: Tel./fax: 58 309 82 84 e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 

 

W związku z modyfikacjami parametrów technicznych w wyniku udzielonych odpowiedzi, Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej następujące, poprawione załączniki: 

─ 1.1 Tomograf komputerowy; 
─ 1.2 Cyfrowy aparat RTG telekomando; 
─ 1.3 Cyfrowy aparat RTG kostny-płucny; 
─ 1.4 Cyfrowy aparat RTG przewoźny. 

  
 
 

Z poważaniem 
 

 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w Gdańsku 

Lek. med. Grzegorz Sut 
 


