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   W S Z Y S C Y 

 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę aparatu RTG- zdalnie sterowanej ścianki 
rentgenodiagnostycznej z cyfrową obróbką obrazu  ze statywem do zdjęć płucnych na 
potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc 
w Zakopanem 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
1. (pkt 3) Czy Zamawiający dopuści aparat telekomando renomowanej firmy o minimalnej 

wysokości blatu stołu w pozycji poziomej 76 cm? Różnica 6 cm nie jest wartością 
utrudniającą korzystanie z aparatu w warunkach szpitalnych.  
Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 

2.  (pkt 4) Czy Zamawiający dopuści aparat telekomando renomowanej firmy o zakresie 
zmian wysokości blatu stołu w pozycji poziomej równym 24 cm? Różnica 1 cm jest 
trudno zauważalna i z pewnością nie ograniczy możliwości obrazowania pacjentów.  
Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 

3. (pkt 13) Czy Zamawiający dopuści aparat telekomando renomowanej firmy o 
odległości ognisko- film, zmiennej w zakresie od 115 cm do 180 cm? Biorąc pod uwagę 
wymogi w zakresie procedur radiologicznych zakres 115-180 jest zakresem 
pokrywającym wszystkie ekspozycje z zakresu wykorzystywanego w szpitalu.  

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 
4. pkt 23 Czy Zamawiający dopuści aparat telekomando renomowanej firmy 

wyposażonym w 19" monitor obrazowy w sterowni? Oprogramowanie aparatu pozwala 
na wielokrotne powiększenie otrzymanego obrazu co rekompensuje różnicę 2". 

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 
5. pkt 30 Czy Zamawiający dopuści aparat telekomando renomowanej firmy dysponujący 

trybem fluoroskopii pulsacyjnej w zakresie 1-12 obr/sek. ?  
Odp. Nie, zgodnie z siwz. 
 
6. pkt 42 Wyższa wartość dostępnych prądów ekspozycji bezpośrednio wpływa na jakość 

zdjęcia poprzez możliwość wyeliminowania artefaktów ruchowych podczas wykonywania 
ekspozycji. W związku z powyższym chcąc otrzymać produkt nie odbiegający pod 
względem użytkowym od dostępnych obecnie na rynku systemów tego typu: 
Czy Zamawiający wprowadzi punktację we wskazanym punkcie w następujący sposób:  
<750 mA - 0 pkt  
>750 mA - 20 pkt  

Odp.: Nie, zgodnie z siwz. 
 

7. pkt 46 Wyższa wartość dostępnych nastawów mAs pozwala na wykonywanie obrazów 
o doskonałej jakości diagnostycznej zdjęcia pod względem zaczernienia obrazu oraz 
kontrastu pomiędzy różnymi tkankami organizmu. W związku z powyższym chcąc 
otrzymać produkt nie odbiegający pod względem użytkowym od dostępnych obecnie na 
rynku systemów tego typu: 
Czy Zamawiający wprowadzi punktację we wskazanym punkcie w następujący sposób:  



 
 

<900 mA - 0 pkt  
>900 mA - 20 pkt  

Odp.: Nie, zgodnie z siwz. 
 

8. pkt 52 Większa pojemność cieplna anody to parametr zapewniający dłuższy czas pracy 
lampy aparatu, co zmniejsza czasy przestoju aparatu oraz konieczności inwestycji w 
okresie powarancyjnym. W związku z powyższym chcąc otrzymać produkt nie 
odbiegający pod względem użytkowym od dostępnych obecnie na rynku systemów tego 
typu: 
Czy Zamawiający wprowadzi punktację we wskazanym punkcie w następujący sposób:  
<700 mA - 0 pkt  
>700 mA - 20 pkt  

Odp.: Nie, zgodnie z siwz. 
 

9. pkt 53 Czy Zamawiający dopuści aparat telekomando renomowanej firmy wyposażony 
w lampę o szybkości chłodzenia na poziomie 80 kHU/min ? Mniejsza szybkość chłodzenia 
w połączeniu z o wiele większą niż wymagana pojemnością cieplną anody oraz 
pojemnością cieplną kołpaka powoduje iż czas nieprzerwanego użytkowania aparatu jest 
dłuższy niż w przypadku większej szybkości chłodzenia (na poziomie 120 kHU/min) oraz 
mniejszej pojemności cieplnej anody (na poziomie 400 kHU).  

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

10. pkt 56 Czy Zamawiający dopuści aparat telekomando renomowanej firmy o minimalnej 
wysokości środka panelu płucnego od podłogi 43 cm? Różnica 3 cm nie jest wartoscią 
utrudniającą wykonywanie badań. Dodatkowo w przypadku chęci wykonania badania 
stawów skokowych pod obciążeniem pacjenta, wartość wymagana (40cm) nie będzie 
wystarczająca i konieczne będzie wejście pacjenta na podest.  

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 

11. pkt 59 Czy Zamawiający dopuści stojak do zdjęć płuc bez kratki przeciwrozproszeniowej 
wyjmowanej bez użycia narzędzi? W zamian możemy zaoferować specjalny uchwyt 
kasety/detektora umożliwiający zdrobienie zdjęcia bez użycia kratki.  

Odp.: Nie, zgodnie z siwz. 
 
12. pkt 60 Czy Zamawiający dopuści stojak do zdjęć płuc o odległości płyta-detektor DR 

4,6 cm? Odległość większa o 0,6 nie będzie miała znaczącego wpływu na wartość 
diagnostyczną zdjęć.  

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 

13. pkt 65 Czy zamawiający zgodzi się zmienić punktację wielkości detektora na 
następującą: 
<127 um - 20 pkt 
>127 um - 0 pkt.  
Różnica 2 pixeli nie będzie widoczna podczas obrazowania a pozwoli docenic 
rozwiązania innych producentów.  

Odp.: Nie, zgodnie z siwz. 
 
14. pkt 76 Czy Zamawiający dopuści detektor bez wymaganego sensora, ale posiadający 

certyfikaty świadczące o odporności na upadek z wysokości około 1 m na różne boki i 
krawędzie urządzenia? 

Odp.: Nie, zgodnie z siwz. 
 

15. pkt 102 Czy Zamawiający dopuści aparat telekomando renomowanej firmy w którym 
ścianka rtg oraz statyw do płuc są wyprodukowane przez tego samego producenta? 
Zastosowanie generatora oraz lampy RTG innych producentów umożliwia obniżenie 
kosztów serwisowania i naprawy aparatu w okresie pogwarancyjnym, nie zmniejszając 
funkcjonalności urządzenia. Wszystkie elementy są łączone przez producenta i stanowią 
jedną całość jako produkt.  



 
 

Odp.: Nie, zgodnie z siwz. 
 

16. Dot. załącznika nr 1  ,,Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 13 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat rtg typu telekomando z 
odległością ognisko-film 110-150 cm? 
Jest to standardowa odległość w aparatach rtg tego typu, stosowana przez znaczącą 
większość producentów aparatury rentgenowskiej. 
Natomiast możliwość wykonywania zdjęć z odległości min. 183 cm zapewnia wymagany w 
pkt. IV stojak do zdjęć płuc. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

17. Dot. załącznika nr 1  ,,Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 23 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z monitorem obrazowym LCD w sterowni                
o przekątnej 19”? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

18. Dot. załącznika nr 1  ,,Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 40 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg  z generatorem posiadającym                                
170 programów anatomicznych? 
Taka ilość programów jest wystarczająca do rutynowej i specjalistycznej diagnostyki. 
Odp.: Tak. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w określeniu minimum 
nastąpiła omyłka pisarska powinno być „min. 50” programów anatomicznych. 
 

19. Czy w przypadku, gdy okaże się, że osłony antyradiacyjne (okno, drzwi) są 
wystarczające na potrzeby nowo dostarczanego sprzętu Zamawiający będzie 
wymagał ich wymiany na nowe? Jeśli tak to proszę o podanie wymiarów w świetle. 

Odp.: W przypadku gdy osłony radiacyjne okażą się wystarczające Zamawiający 
nie będzie wymagał ich wymianę na nowe.  
 

20. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany opraw oświetleniowych w 
pomieszczeniach RTG? Jeśli tak to proszę wskazać typ oświetlenia oraz 
pomieszczenia w jakich miały być one wymieniane. 

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał wymianą opraw oświetleniowych.  
 

21. Czy Zamawiający posiada w pomieszczeniu sprawną instalację wentylacji 
zapewniającą min. 1,5 krotność wymiany powietrza? 

Odp.: Tak  
 

22. Czy Zamawiający będzie wymagał instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach RTG, 
jeśli tak to proszę podać jakiej mocy oraz w których pomieszczeniach? 

Odp.: Zamawiający nie wymaga montażu klimatyzacji w pomieszczeniach RTG 
 

23. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostawy jakiegokolwiek 
wyposażenia meblowego? 

Odp.: Nie  
 

24. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy demontażu i utylizacji obecnie 
stojących w pomieszczeniu RTG aparatów rentgenowskich? 

Odp.: Wymaga się demontażu obecnie stojącego urządzenia i złożenia w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, bez utylizacji.  
 

25. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania pozwolenia Sanepidu 
Wojewódzkiego na użytkowanie Pracowni RTG? 

Odp.: Tak.  
 

26. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie gładzi gipsowych na ścianach we wszystkich 
pomieszczeniach RTG objętych adaptacją? 

Odp.:  Nie, jedynie w miejscach przekuć, bruzd, itp.  



 
 

 
27. Czy Zamawiający dysponuje zapasem mocy elektrycznej na potrzeby nowego 

aparatu RTG o wartości min. 85 kW 
Odp.:  Tak. 
 

28.  Czy Zamawiający przewiduje montaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniach 
RTG, sterowni, korytarza? Jeśli tak to jakiego typu, rastrowy? 

Odp.: Pozostaje istniejący sufit rastrowy. W przypadku uszkodzeń lub kolizji z 
nowym urządzeniem należy uzupełnić płyty rastrowe na wzór istniejących.  
 

29.  Czy Zamawiający planuje dołożenie gniazd elektrycznych bądź internetowych w 
jakimkolwiek pomieszczeniu objętych adaptacją RTG? 

Odp.: NIE. 
 

30.  Czy Zamawiający zgodzi się na poprowadzenie kabli systemowych od aparatu w 
peszlu lub w korytkach kablowych pod stropem - piętro niżej, czy będzie wymagał 
wykonania koryt kablowych na poziomie górnym stropu? 

Odp.: Zaleca się prowadzenie kabli systemowych w istniejących kanałach i 
korytach w podłodze lub ew. wykonanie nowych kanałów w podłodze. 
W przypadku braku możliwości prowadzenia kabli w kanałach w podłodze, montaż 
na suficie istniejącego pomieszczenia w peszlach lub korytkach kablowych. 
Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie kabli na stropie piętro niżej.   
 

31.  Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany wykładziny w pomieszczeniu badań i 
sterowni RTG? 

Odp.: Nie, jedynie  uzupełnienie wykładziny w miejscach, które ze względów 
technologicznych będą wymagały wycięć lub w miejscach uszkodzeń podczas 
demontażu starego urządzenia i montażu nowego.     
 

32.  Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany wykładzin we wszystkich 
pomieszczeniach objętych adaptacją na homogeniczną, prądoprzewodzącą? 

Odp.: Jak w pytaniu nr 31. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

 
Zastępca Dyrektora 
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 
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