System opemcyjny oraż oprogramowanie do obs|ugi aparatu w języku polskin,
Pro§imy o dopuszczeni€ dedykow5nej przez producenta stacji technika z systemem operacyjn}Ąn w

języku angielskin,
Powyż§ze nie ma znacż§nia dla rl4tkownika poniewaź technik logowanyjesl bezpośrednio do aplikacji
aparatu rtg wjęzyku polskim i nie ma dostępu do i'unkcji systemu opemcy.jne8o, Zapewnia lo
bezawaryj ną pracę aplikacji aparatu ng,

odDowicdź:
Zama\Yiając} dopuszcza8.

Dvtanie- Zalłcz

il(nrlA

Pkt.l1]

Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogolvaniu się przez technika, .ównież logowanie do stacji przez

LDAP
Prosimy o rezygnację z vymogu logowania do sbcji PlzEzLDAP_
W celu zapewnienia bezpiecz€ństrva i ocfuony danych osobowych oferowana stacjatechnika nie
z zewnęttmych kalalogów prz€chowywania uplawnień,

korłsta

odpowiedź:
Zamawiający rezy8nuje z Wymo8u logowania do s|acjipr,€z
9.

p!l!!iq

- Pytani| do załącznikł nr

lA

do

slwz

LDAP-

Dorycz} pkt 3 paramelrów t€chnicznych

wszystkie pod§tał,olYe elemcnty apamtujak §tół. stojak. Zawieszenie sufitowe, generalor
wyprodukowane przezjedne8o produccnta, Apamt zalejestrowany podjednym znakiern
c!. Podać polwierdzenie w olyginalnych. oficjalnych matcria]ach producclta wraz z
tlumaczeniem na jęryk polski,
Czy Zamawiający dopuścirvysokiej klasy ulządzenie, klóre niejest zareiestrowane podjednym znakicm

cE?
Podstawowe elementy (slól, stojak, zawieszenie sufitowe, 8enerator) są rvyprodukowane prz€zjednego
producenla i posiadająjeden c€rtyfikal. natomiasl dete|dory ioFogmmowanie uTprodukowan€ są prżez

drugiego producenta (światowego liden) i posiadają oddzielne certyfikaty, p.ą czym Deklaracja
zgodności dla of€rowanego aparatu R'l'G ($}stawiona przezjednego producenla) zawieia wykaz

dedykowanyclr d€tektorów oraż oprogramowania z odniesienieln do konkretnych numerów certyirkatów i
dcklaracji zgodności (ltystawionych przezdrugicgo produc€nia), co oznacza gwarancję kompatybilności
tych urządzeń.

Należry zau\vażyć, że oferowany aparat ,\ł),tworzony j est przy kooperacji dwóch

uaanych producentów,

globalnic (Da ca]ym śWiecie) podjedną marką,
Ponadto, pragniemy zwrócić u\Yagę iż. większośćproducentów wystawja deklaracj€ zgodności dia
kźdego z clemenlótv Lrządżenia. który możc podlegać nieżalcźnemuobrotowi, choćbyjakoczęsć
zamienna, Pragniem} wska.zać, iż dcklaracja zgodlości koniecznajest do obrotu jakinkolwiek towarem
nalerenie UE, Dcklsracja wystawiona przezjedncgo ploducenla dla całego urządzenia unienrożliwiałaby
obrót poszczególnyni cź§ściani,Nie wpływa to najakość urządzeDia, ani na takt odpowiedzialnosci
wytwórcy na podstawie stosownych prż€pisów tB|awy o \Dłobach medycmych. Fakt wskazania dwóch
przedstawicieli na terenie UE nie wŃwa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytufu gwarancji czy
rękoimi, a serwis pogwaraDcyjny rea]iżowanyjest przezjedn€go Wykonawcę dla całościurządzenia,
a urządzenje to oferowan€jest

odpowiedź:
Zanlawiający pozostawia zapisy sIwZ bez zmian,

l0. pytanie P]-tania do żalącalika nr

lA

do

sIwz

Dotyczy pkt 4 parłmetrów techDicznych

Dctckloly cyfrowe wyprodLrkowane przez produccnla aparafu co
znajdzie polwierdzenie na tablicżcc żnamionowej detektorów.

TAK 20 pkl
NIE 0 pkt

Podać potw]erdzenie

producenld s

l./

§ oryginalnych. oficjalnyc]r ntateńałach

/ lll,T:]czen;enl

rd'!/}\ pol.ki

Zwracamy §ię do Zamawiającego o zmianę zapisu i proponujemy następujący:
Deleklory cyliowe wyprodukowane przez producenta apararu co
aajdzie potwierdzenie na lablicz.e Zlamionowej delektorów.
Podać potwicrdzenie w ol,ygina]nych, ofi cjalnych materialach
ducenta wraz ż lłumaczeniem najęzyk polski,
Zaoferowanie det€ktorów t€go sam€go producenta nie daje gwarancji. że są ono najlepsze
i o najwyż§zych parametrach. Na świeciejest tylko kilku producentów detektorów. którzy dostarczają
paDele producentom pozostałych podzespołów. Punklovanie pańmelru, który Die gwamnfuje najłyższej
jakości oferowanego detekora nie ma uzasadnienia mer}torycanego, a dopuszcza sytuację, w kórej
punkty przyznane będą za detektor o goTszyclr paralnetrach, a]e tylko dlatego, że Wyprodukowałaj€ ta
sama firma, co pozostałe e]ementy, a to niejesl w interesie Zamawiającego,
odpowi€dź:
Zamawiający pożostawia zapisy slwz bez anian.

l

|_

p}tanie

- Pytania

do zalącznika nr l A do

Maksymalny mAs (poz, AEc) ż 600

sIwZ

Dotyczy pkt l0 paranetrów technicżnychi

rńs

czy Zamawiajęcy dopuściwysokiej klasy aparal R'l'c renomowanego produc€nta który posiada zake§

0.I

500 nrAs?
Proponowany zalres praktycarie Die odbiega od wymaganego i żaden sposób,je wpływa na pogor§zenie
p.acy uż},tkowniką a lym samym najalośćuzyskiwanych ekpozycji. a co najwaaiejsze w żd€n
spońb nie ogranicza możliwościdiagnostycznych aparafu.
odpoWiedź:
Zamawiający doptlszcza,

12.

]j

p}tinie _ Pytania do zalącżnik trr l A do

slwz

Dotyczy pkl 25 parametrów lcchnicżnych:

T^K
Iwyświetl3nle danych pacjent3
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszcz-€nie aparatu z €kanem LCD na koljmatoru e/lampie, który
ni€ w},świctla danych pacjenta, Brak tej funkcjo alnościw żad€n sposób nie uni€rnożIiwia pracy
i w ż.den sposób nie ogranicza możliwościdiagnoslyczrych aparatu RTG, Należy zau§Jażryć, że w
pi€rw§zej kolcjności dane pacjenla w},świet|ają się na konsolitechnika oraz ponomie na tej sanej
konsoli prz€d

wf zwoIeniem ekspozycji.

odpowicdź|
Zamawiający pozostawia żapisy s)WZ beżZfiian.
13.

pytanic- Pytłnił do zlłłcznikanr lA do

slwz

Dotyczy pkt 50 prran€trów

Ekwiwalenl Alb]atu slolu dla ]00 kV ś|,0 mm Al
czy Zamawiający dopuściwysokiej klasy aparal RTG r€lomowanego

technicznych:

TAK, Podać

producenta który posjada
pochłanialnośćblatu stołu RTG 1,2 n1m Al?
Pragiemy zauwaźyć, że proponowana wartość odbiega w ni€wielkim stopniu od wymagan€go
i w zaden §po§ób nie vpływa na pogorszenie pracy uż}tkownika, a tym sanym najakośćuryskiwanych

ekspo,łcji
odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy sIwZ bez Zmian,

I4,
53

pytanie P}lłniżdozałącznikanrlAdosIwZ Dotyczy pkt

53 pa ran el rów t€ch nicznych:

TAK, Podać

szerokość blatu stolu > 75 cm

> 85crn

- l0 pkt

<85cm-0ph

Zwracamy się do zamawiająceao o usunięcie punktacji w w/w punkcie lub zmianę punklacji na:

<80

:80

0 pkt.

pk.
ż 85 l0 pk1,
Należy zauwżyć. że Stół o Szerokości 75, 80 czy leż 85 cm pozwala
5

na wykonanie §,ch samych badń
tym sanym pacjgntom. np, l00. czy l50 kilogJamowym. stoł o szerokości 75 cm, czy leż 80 crn moźe

mieć znacznie większą wylTzymałośćobciążeniową, niż stół o szerokości 85 cm. To \łłaśniemaksymalne
obciążenie stołu (pożycja ,]r 46 zalącaika lA) powinno być punktowane, np, > 300 k8 - l0 pk., <300
kg 0 pkl. Punktowanie W/!v zapisu nie nra uza§adnienia mer}toryczne8o ini€ promuje stołu o lepszych
parametrach, natomia§t punkryjakościowe moźe otrżymać stół o 8or§zych patamefach, co zgodni€ z
ustawą o Zamówieniach Publicznych niejest w inleresie zamawiającego,

odpoviedź:
zamawiający pożostawia zapisy SIWZ bezZnian,
15.

pytanic Pylania

do żałncznika nr

lA

do

sIwZ

Dotyczy pkt 58 parametrów technicżnychi

Prże]ącaikinożne do stcrowanja wysokością sto}u

ora7 do zNalniania hamulców blatu

ż

obu sn,on slołu (z przodu i z t_vłu)

czy Zamawiający dopuś€i apafat, który
niezbędne funkc,jonalności,

Rozwi€anie

po§iada pfzełączniki noźne tylko z przodu, jednak posiadając€

tj. §terowanie łysokościąstołu oraz do zwalniania hamulców blao?

to w żaden §posób nie ogranicza moźliwościdiąnostycznych urądzenia.

odpowiedż:
Zamawiający dopuszcza,

ló. pytlnie-Pytłnia do zjłączoika nr lA do

slwz

Dotyczy pkt 6l p8rametrów technicznychl

wyłącznik antykolizyjny de7źktywltjący piono§y ruch blatu stołu po napotkaniu
przeszkody

czy Zarnawiający dopuściapat"t, który nie po§iada w \łyłącznika?Je8o brak
utludnia pracy omż nie ogmnicza możliwości diagnostyca,ych aParafu.
odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy

slwZ

w żaden sposób nie

b€ż zmian.

l7. pytanie- Pylrnia do załącznika nr lA do

SIwz

Dot}ćzy pkt80 i99 parrmetrów technicznych:

Rozdzielczośćobrazoua ż 3,5 lp/mm
Rozdzielczośćobrazowa ż 3,5 lp/mm

czy Zamawiający dopuścidet€kor cyfrowy, kórego rozdzielczość wynosi 7,5 MPix i 3,3 lp/mm?
Rozdzi9lczość prż€strzenna jest bezpośrednio żwiPana z wi€lkością piksela delekom i nie ma
bezpośrednjego przełożenia na jakośćobr6zu, Nasu a tec}uo]ogia oferuje doskonałąjakośćobrazu pTzy
optyrnalnych parametrach technicżnych detektom

odpowiedź:
zamawiający pozosiawia zapisy

slwz

bćz zńian.

18. pytrnl€

- Pytani, do zalącznik

nrrAdoslwz

Dotyczy pkt 84 i

l03 param€trów

t€chDicznych:

84 Maksymalne obciążenic detektora (na całej powieźchni detektora)
10

]

Maksymalne obciqże ic det€ktoE

,rAK,

ł ló0 kg

(na całej po$ierzchni detcklora) > ]60 kg

Bez

Podać

punktacji

TAK,

Bez

Podać

punkacj

Zwracamy się do Zamawiaiącego o anianę Mw zapi§ólY na następującei

8,1

Maksynalne obciążenie det€ktora (na całej powierzchni detektora)
l60 kg

l0 Maksymalne obci€enie

detektora (na

caĘ powierzchni detekora)

TAK,

>

> 300
<

TAK,

>

kg,
kg,

10 pkt.
0

pld.

- l0 pkt.
kg- 0 pkt.

> 300 kg.
<

160 kg

300
300

Maksynralne obciąź€nie delektora ma ogromne znaczeni€ podczas codziennej pracy oraz na zak€s
prżeprowadzanych badań diagnosly€znyci, Technlk obsługujący detektor o bardzo dużym obciążeniu nie
musi się zastanawiać, czy pacj€nt j est za ciężki, czy też Die, Pozwala równjeż na badanie, podczas
kór€go pacjent moze stanąć na detektofz€, a tęcfinik może Zobić zdjęcie stóp promi€niem pioDołyn z
góry. Maksyma]ne duże obciążenie detektom na caĘ powierzchni elirninuje stosowanie nakładą osłon.
Powyźsze wskazuje, że punktowani€ t€o pammetru ma uzasadni€nie ner}toryczne.
odpowiedź|
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian,
19. pytrnie

- Pytani.

do

alącznika nr lA do

sfwz Dołczy pkt 85 i

104 paramelrów

technicznych:

l0

Zaawansowana konstrtlkcja obudo!v] detektora zapewniająca ochronę przed
wnikanie]n wody i py|u nrin, 1P56, polwierdzona intbrmacją nn detektorze
Zaawansowana konslrukcja obudowf detcklora zapes,n jająca ochlonę przed

,1

wnikanienr \lody ipylu min, lP56, potwierdżona informacją na delektorze

85

Zwracamy §ię do Zanawiającego o

rnodńkację

T,ĄKNlE
T,ĄKN ll]

l0 pkt

'lAK

l0 pkr

NlE 0 pkt
TAK l0 pkt
NlE 0 pkt

w zapisóył na następując€:

Zaawansowana konsLlukcja obudow} detektOra zapewnia jąca ochl(nrę przed
TAK/N]E
wOikaniem \łody IPxó, po§lierdzolllr infbnnacją na detektorże
10 Zaawansowana konstrukcja obudowy detek(ora 7źpewniająca ochronę przed
TAKNIE
4 wnikaniem wody lPx6, potwierdzona informacją na deiektorze
85

'I'AK

NIL 0 pk1
TAK l0 pkt
NlE 0 pkl

Zapis w obecn€j formi€ przede wszystkim faworyzuje rozwiążani€ j ednej ż firm, a także nie ma
uzasadnienia merytorycznego. Po pierwsze w pracowniach RTG aparaty, deiektoty oraz inn€ urżądz€nia
nie Są natżone na pył. W pMcowninie może \łynępować pył. poniewRż wszystkj€ komponenty
i urządz€nia (komputery. monitory, itp,) nie mogą pracować W pyle - nie my]my leBo z kurzem,
Po drugie. kla§a wodoszczelności IP57 deluxiuj€ ochrone detekiora przed skutkami długotrwałego
zanurzenia w wodzie. Podczas codziennej pracy nic zanurza się długorwale detekor w \łodzie, Kla§a
wodoodporności IPx6jest zdecydowanie wystarcżająca ich.onidelektor przed: wydzieliną, krsią
moczem, przypadkowym rozlaniem jnnych p}ynów, a także pozwala na swobodną de4nfbkcję calego

odpowicdź|
Zamawiający pozostawia zapisy slWZ bezzmian.

i

20. pytani€

- Pytani,

do

załącznik nr lA do

slwz

Dotyczy pkt 86 i l05 paramctróv

Maksylnalna ilośćek§pozycji najcdnym naladowdniu ż 300

86

IAK, Podać

l05 Maksymatna i|ośćekspozycjinajednym naladowaniu ż 300

TAK, Podać

zwracamy się do Zama\łiającego o dopuszczenie detektora z bat€rią, która pożWala na j€dn}łn
naładowanju na 200 ekspozycji.
Naldry za!\^taż!ć, żę|
_ bat€ri€
będą się ładować w sż fladach bucky stołu i statywu, więc ryzyko rozładowaniajest żnikome
- W oferci€ będązapasowe batorie i ładowarka zewnętrzną więc w przypadku rozladowanej bateriimożna
wykorzystać zapa§ową, naładowaną (wymiana lrwa kilka sekund)
_ z praktyczn€go
punklu widzenia 200 eskpozycji, lo prawie caty dzi6ń fiacy, więc można domnieńać, ż€
je§t to wystarczająca ilość- plus baterie zastępcze, plus ładowanie autónatyczne baterii w szufladach
bUcky,

Zanlawiający dopuszcza.

2l. pytanie - P}t nia do zjłącznika nr lA do

slwz

Dotyc7ł pkt l13 plrametrów technicznych:

Dostęp do stacjj ftlko po uprzednim zalogowaniu się przcz teclrnika. również logowanie
do Stacjiprzez LDAP

zwracamy się o dopu§zczeoie możliwościdosĘpu do stacji po uprz€dnim zalogowaniu się prz€z
lćchnika, ale bez |ogowania do slacjiprzez LDAP,
Brak ]ogowania przez LDAP w źad€n sposób nie o$,anicza możliwościaparatu.

odpolłiedź:
Zamaw;ający dopuszcza,
22. pytanie- Pytania do zalącznika nr

tA do sIwZ Dotyczy pkt53 parametrów techoicznych:

zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie w/w zapisu lub dopuszczenie urądzenia bezmożliwości
wygen€rowania i ekspońu raportów poziomów dawki np, x|s.
Należy żauważłć,że wszelkie informacje o warunkach ekspozycji oraz o dawce, jaką otrzymał pacj€nt
podczs badania, zapisane sąjako D]coM Maz ze zdjęciem w syst€mi€ PACS i na §crwerze, To syslem
PAcs powinien mieć możliwośćwygen€rowania i wyekspońowania raPonu poziomów dawki, a zapis
Warunków ekspozycj i j ako DICOM daje takie możliwości.
Zamawiający pozostawia z^pisy SIwz beż zrnian,

Pytania do wzoru umowy (Załącznik nr 2 do sIwZ) Dotyczy § 6 ust. 1 wzoru u mowywynagrodzeni€.
cq z,afiawiaiący wyrazi zgodę na lozbicie wyMgrodzenia na dwie stawki VAT: 8% dla §fTobu
23. pytanie

-

medycznego i 23% dla tzw, W),posaźenia dodatkow€go

Ploponowana zmiana ma l)a ceh

u

aparal RTG?

ożIiwienic Wykonawcy prawidłowe wyslawienie faktury

VAT

7€odnie z an, 106eustawyZdniallnrarca2004ropodatkuodtowarówius]ug(Dz,U.2004fi54poz.
535 ż pózn, zm), który nakłada obowiążek wskazania na fakturże stawki podarku, a ze względu na fakl
iż na przedmiot zamówienia składa się w}Tób nedyczny oraz inne niezbędne łYposażenie, które objęte
,iest dwjema różnymi stawkami podatku tj, 8% dla wyrobu medyczn€go i 23% dla innego sprzętu,

wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na ńkturze pozycje c€nowe
\ryna8rodż€nie Wykonaivcy,

z odĘbnymi §tawkańi podatku

Vat. §kładającc sie łącznie na

odpowiedź|

zafiawiający wyrłA z9odę.
24. pylanie

- Pytania

do wz-oru

umoły (Załącznik nr

2 do

sIwZ) Dotyczy

§ 6 u§t. 3

wzoru unowy

-rł,ynagfodzenie
Prosimy o modyfikację postanowienia umown€8o w §6 ust, 3 o neści ,.zapłata należnościza dostarczone
urądzenie jego montaż /instalację i uruchomienie nastąpi w tenninie do 30 dni od daty otrzyrnania przez
Zamawiając€go faktury wraż z prolokołami odbioru urządzeń _ prżelewern (...)"
na następującą h,eść: ,,Zaplata .ależnościza donarczone nrządzeniejego montaź /inslalację i
uruchomienie nasląpi \ł terminie do ]0 dni od daty wystawicnia faklury, przelewem, Fakfura zo§tanie
wystawiora na podstawic Protokofu odbioru",

odpowiedź:
Zanlawiający pozostawia zapisy sIWZ bez zmian,

pytanie- Dotyczy formUla]za asortynento*o-cenowego (Załqcznik nr l do slwz)
Prosimy o §yrażenie zgody narozbudowanie fornllarza asortym€ntowo-cćnow€go
poprzez dodanie

25.

jednej dodalkowej pozycji pozwalaj4cej na \łycenę tzw. wyposżenja dodatkow€go
objęt€go

stawką 23%

VAT?

aparatu

RTc

odpowiedź:
zamawiający

w

ylaża zgodę.

- zalącznik lA, wymagania ogóln€
czy Zamawiający w}Tazi zgodę na doslarczenie apaiatu RTG
26. pytanie

zmodyfikuie tab€lę i doda puDldacię:

w pełni autoinatycaego

ofaz

Autopozycionowanie -automatycznc pozycjonowanie lampy. detekiora
wysokości stoh! wysokości połoźeniaBucky na słupku pfucnym oraz jego
pochylenia do wybranej projekcji
- Autofacking -automalyczne śledz€nie ruchów d€t€ktora
przez lampę RTG:
wynagany zarótno lampa/stóljak i lampa/nojak płucny
- Nadążanie lainpy za zmianą wy§okości detektora w stole oraz wysokości stołu za
Znianą wysokości lampy
-

i tym

samym

]30pkt

Tcgo typu funkcjonalność aparatu znacznie llatwi pracę techników i Zwiększy przepryw pracy.

odpowicdź:

zamalviający dopuszcza dostarcżenje aparatu RTG iv pełni auiomatycznego. natomiasl nie *ymza zgody
na dodanie

punkacji,

21. pytanie - ZalączlJik lA,IlI, pkt 2l ,,Zakres ruchu wzdłużnego > 330 cm"
czy Zanawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cyFo\ły aparat rtg, którego 7źkres ruchu

wżdfualego wynosi 328 cm? Różnicaj€st ni€lYiclka

(rylko 2 cm) i nie wpt}Ta na funkcjonalnośc

odportiedź:
Zamawiający dopusżcża,
28. pytanie

- zgłącżnik lA, v pkt

50 ,,Ekwiwal€nt

Al blatu stołu dla l00 kV ś1,0 mm Al"

Czy Zamawiający dopuścido poĘpowania wysokiej klasy apafat RTG, którego ekwiwalent Ai. blatu
stofu wynosi 1,2 mm At-? Różnica nie wŃwu na diagnostykę oraz;lośćotrzyman€go promieniowania.
odpowiedź:
Z,amawiaj?try pozDslawia z^pisy
29.

sIWz bez zmjan.

pytanie Z8lącznik lA, V pkt 6| ,wy|ącznik antykolizyjny dezsktywujący pionowy ruch bhtu

stołu po napotk niu prre§zkody"

czy Z^'n.bwi^ją.y zre4gnuje ż tej funkcjonalności? Jest lo paramelr odróżniający poszcze8ólne
rozwiązania technologiczne itym samym ogranicza koŃurencję, w przypadku negatywnej odpowiedzi
prosżę o wyjaśnienie, na czym ta finkcjonalnośćpolega, a także dodanie pun}Cacji:

TAK -5 pk

NlE,0

pkt

odpowi€dź:

żamawiaja.cy pozostawia zapisy
30. pytani€

-:

Stwz

bez zmian,

zAłącznik lA, vr STATYW (sToJAK

Cł- Zama§iając),

\Wrltzi zgode

PŁUcliY)

dostarcżenie sral-""l\u płucnego zautomllyzowancgo (tj,
moloryżolvany ruch pionowy oraz pochyleni€ dclektora) tym samym zmodyfikuje tabetę i doda
na

odpowi€dź:
Zamawjający pozostawia zapisy SIWZ bezZmian.

3l. pylrni€- Zał4cznik lA, vI pkl ly)
Czy zamawiający dopuści do postępowania \łysokicj klasy cyfro§y aparat RTG, który posiada
opro$nmowanie do wizualizacji odmy, ale nje posiada oprogramowania do \łizualizacji tuf

htubacyjnych? Zana§,iający wymaga oprogramowaDia, które ze względu na specyfikę pracowni nie
będzie wykorzystywane w codziennej pracy pracowni diagnostycznej. W zamian wykonawca
proponuje oprogramo\łanic umożliwiające wyĘcie ]5 rodzajów chorób płuc m,in, grźlicę, zapalenie
płuc, odmę. przepuklinę płucną,

odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SlWZ bez Zmian,

Marcin Arendt 5ó6440953
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