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Puszczykowo, dnia 8 lutego 2017 r.  

 

Szp.12/4/2/17 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

 

Dostawa respiratorów oraz przyłóżkowego mobilnego aparatu RTG  

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 3, 6 i 7 lutego 2017 r. 

 

Pytanie nr 1 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2, ad. I pkt 3  

Czy Zamawiający będzie punktował jeden z ważniejszych parametrów dla przyłóżkowego aparatu RTG jakim jest 

moc generatora? Proponowana punktacja 30 kW - 0 pkt, >30 kW - 10pkt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje punktowania parametru mocy generatora. 

 

Pytanie nr 2 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2, ad. III pkt 11  

Prosimy o wyjaśnienie jaką kratkę do zdjęć przyłóżkowych Zamawiający ma na myśli? 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli kratkę przeciw-rozproszeniową nakładaną na kasetę, równoległą, wielkość 43x35. 

 

Pytanie nr 3 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2, ad. III pkt 12  

Czy Zamawiający  dopuści aparat RTG z pojemnością cieplną anody 107 kHU? Tak niewielka różnica nie ma żadnego 

znaczenia podczas eksploatacji aparatu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aparat z pojemnością cieplną anody 107 kHu. 
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Pytanie nr 4 

Część nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy aparatu do 4 tygodni od daty podpisania umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. 

 

Pytanie nr 5 

SIWZ, pkt XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

Zamawiający wymaga wykazania się doświadczeniem za ostatnie dwa lata. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do 

wymagania w zakresie dostaw doświadczenia za ostatnie trzy lata. Wobec powyższego wnosimy o modyfikację 

wymagania doświadczania za ostatnie trzy lata. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ we wskazanym wyżej zakresie, poniżej poprawione brzmienie pkt XI 

ust. 2: 

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zamówienia polegające:  

1) w przypadku Części 1 - na dostawie respiratora, o wartości nie mniejszej niż kwota 90 000 zł brutto każde, 

2) w przypadku Części 2 - na dostawie przyłóżkowego mobilnego aparatu RTG, o wartości nie mniejszej niż 

kwota 80 000 zł brutto każde. 

 

Pytanie nr 6 

SIWZ, pkt X. Termin wykonania zamówienia. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji części 2 (Przyłóżkowy mobilny aparat 

RTG) – do 30 dni od daty zawarcia umowy? Czas realizacji zamówienie wynika z cyklu produkcji 

aparatu, który produkowany i konfigurowany jest zgodnie z parametrami określonymi przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji części 2 do 30 dni. 

 

Pytanie nr 7 

SIWZ, pkt XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony dla Części 2, jeżeli Wykonawca wykaże się potwierdzaniem wykonania 

1 dostawy przyłóżkowego mobilnego aparatu RTG, o wartości trzykrotnie przewyższającej wartość podaną przez 

Zamawiającego tj. 240 000 zł? 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
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Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z SIWZ w części 2 wymaga wykazania przez Wykonawców realizacji trzech dostaw aparatu 

RTG o wartości nie mniejszej niż kwota 80 000 zł brutto każda w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 

Pytanie nr 8 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. I pkt 5 

Czy Zamawiający dopuści aparat w maksymalnym prądzie 425mA? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru zapisaną w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. I pkt 7 

Czy Zamawiający dopuści aparat o minimalnym czasie ekspozycji 3ms? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru określoną w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. II pkt 6 

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością wyboru jednego z trzech typów sylwetki oraz  zaprogramowania 

dodatkowych pediatrycznych programów anatomicznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane opcje wyboru typów sylwetki Pacjenta. 

 

Pytanie nr 11 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. II pkt 7 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania w całości? Możliwość zapamiętania danych pacjenta jest 

wykorzystywana wyłącznie w aparatach cyfrowych, ze zintegrowaną konsolą technika, komunikacją z detektorem 

i systemem RIS/PACS Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wartość ww. parametru określoną w załączniku nr 2 do SIWZ w niezmienionym kształcie. 

 

Pytanie nr 12 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. II pkt 8 

Czy Zamawiający dopuści aparat z obsługą 240 programów anatomicznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aparaty z obsługą więcej niż 200 programów anatomicznych. Zamawiający przyjmuje 

punktację: 
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Dla przedziału 201-500 programów anatomicznych – 0 pkt, 

Dla aparatów z obsługą więcej niż 500 programów – 5 pkt. 

 

Pytanie nr 13 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. III pkt 5 

Czy Zamawiający dopuści aparat o maksymalnym prądzie na małym ognisku równym 110 mA? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru określoną w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. III pkt 8 

Czy Zamawiający dopuści aparat o maksymalnym prądzie na dużym ognisku równym 320 mA? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru zapisaną w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 15 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. III pkt 9 

Czy Zamawiający dopuści aparat o całkowitej wartości filtracji różnej 2,7 mmAl? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru zapisaną w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. III pkt 12 

Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności cieplnej anody równej 107 kHU? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aparat z pojemnością cieplną anody równą 107 kHu 

 

Pytanie nr 17 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. IV pkt 1 

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w hamulec ręczny zwalniany przy rączce aparatu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla parametru opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 18 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. IV pkt 2 

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w hamulec ręczny zwalniany przy rączce aparatu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla parametru opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. 
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Pytanie nr 19 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. IV pkt 3 

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w miejsce na stopę, bez uchwytu na kolumnie, umożliwiające 

podniesienie przedniej części aparatu w celu pokonania przeszkody? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla parametru opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 20 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. IV pkt 13 

Czy Zamawiający dopuści aparat z ruchem obrotowym kolumny na której zamocowana jest lampa RTG z 

kolimatorem wokół osi poziomej poprzecznej do osi aparatu wynoszącym +/-90°? 

Odpowiedź: 

Pytający nie precyzuje ile dokładnie wynosi określona w pytaniu wartość +/-90° dlatego Zamawiający nie może 

udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 

 

Pytanie nr 21 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. IV pkt 14 

Czy Zamawiający dopuści aparat o maksymalnej wysokości ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej 

równej 1962mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aparat o maksymalnej wysokości ogniska lampy RTG nad poziomem płaszczyzny jezdnej 

równy 1962mm. 

 

Pytanie nr 22 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. IV pkt 17-18 

Czy Zamawiający dopuści aparat z menu w języku angielskim?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza aparatu z menu w języku angielskim. 

 

Pytanie nr 23 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 2 ad. IV pkt 23 

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację parametru w następujący sposób? 

 

 23. Waga aparatu  [kg]   (≤ 195 kg) 
Równe 195 kg – 0 pkt 

 ≤ 180 kg – 5 pkt 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru oraz zasady punktacji ujęte w załączniku nr 2 do SIWZ i nie 

przewiduje zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 24 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 1 ad. III pkt 5 

Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością regulacji czasu wdechu od 0.25 do 15 sekund? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza respirator z możliwością regulacji czasu wdechu od 0.25 do 15 sekund. 

 

Pytanie nr 25 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 1 ad. III pkt 10 

Czy Zamawiający dopuści skokowo regulowany czas narastania przepływu z możliwością regulacji od 0 do 500ms? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru określoną w  załączniku nr 2 do SIWZ i wymaga płynnie regulowany 

czas lub współczynnik narastania przepływu. 

 

Pytanie nr 26 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 1 ad. III pkt 12 

Czy Zamawiający dopuści respirator z przepływowym trybem rozpoznawania własnego oddechu pacjenta 

w zakresie 1-9l/min? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru określoną w  załączniku nr 2 do SIWZ i wymaga aby respirator 

posiadał przepływowy tryb rozpoznawania własnego oddechu pacjenta w zakresie 0,5 – 15 l/min. 

 

Pytanie nr 27 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 1 ad. IV pkt 13 

Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający pomiar oporności płuc bazujący na średnim pomiarze oporów 

wdechowych i wydechowych w drogach oddechowych pacjenta mierzony podczas cyklu oddechowego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem parametru określonym w  załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga opcji pomiaru oporności 

wdechowej płuc, ale nie określa  sposobu jakim ten pomiar ma być wykonywany. 

 

Pytanie nr 28 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 1 ad. V pkt 3 

Czy Zamawiający dopuści respirator bez możliwości obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej 

w stosunku do respiratora? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje opis parametru określony w  załączniku nr 2 do SIWZ i wymaga możliwości obrotu 

monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora. 

 

Pytanie nr 29 

Zestawienie parametrów wymaganych Część nr 1 ad. VII pkt 17 

Czy Zamawiający dopuści respirator bez złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiającymi 

przesyłanie danych z respiratora? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje opis parametru określony w  załączniku nr 2 do SIWZ i wymaga złącza do komunikacji 

z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiającymi przesyłanie danych z respiratora. 

 

Pytanie nr 30 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. I pkt 7 

Czy Zamawiający dopuści aparat z minimalnym zakresem czasu ekspozycji 3 ms? Czas 3 ms (minimalny czas 

naświetlania w aparacie, który chcemy zaoferować) jest standardowym parametrem w aparatach mobilnych rtg 

oferowanych przez wszystkich wiodących producentów i nie wpływa w żaden sposób negatywnie na pacjenta ani 

na jakość uzyskanych obrazów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wskazaną w załączniku nr 2 do SIWZ wartość parametru w niezmienionym kształcie. 

 

Pytanie nr 31 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. I pkt 6 
Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością wyboru typu sylwetki bez możliwości dodatkowego wyboru pacjent 

dorosły/pediatryczny?  

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w załączniku nr 2 do SIWZ wymagane opcje wyboru typów sylwetki Pacjenta. 

 

Pytanie nr 32 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. II pkt 7 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości zapamiętania danych Pacjenta (dane demograficzne) oraz 

parametrów ekspozycji? Wg naszej najlepszej wiedzy taka funkcjonalność w aparacie analogowym jest niemożliwa 

do zrealizowania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla tego parametru opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. 
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Pytanie nr 33 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. II pkt 8 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu, który posiada 240 programów anatomicznych? Taka liczba 

jest wystarczająca podczas pracy na aparacie mobilnym. Według naszej najlepszej wiedzy jako dostawcy aparatów 

RTG z ponad 15-letnią obecnością na rynku, w pracy na aparatach mobilnych stosuje się maksymalnie od kilku do 

kilkunastu programów anatomicznych. Wysoka ilość programów anatomicznych nie jest w praktyce 

wykorzystywana, a jej zawyżanie służy tylko do celów przetargowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aparaty z obsługą więcej niż 200 programów anatomicznych. Zamawiający przyjmuje 

punktację: 

Dla przedziału 201-500 programów anatomicznych – 0 pkt, 

Dla aparatów z obsługą więcej niż 500 programów – 5 pkt. 

 

Pytanie nr 34 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. IV pkt 1-2 

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym hamulec ruchu aparatu umieszczony jest w  uchwycie do jego 

przemieszczania i który blokuje ruch aparatu w momencie, gdy nie jest on naciśniety przez technika?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla parametru opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 
Pytanie nr 35 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. IV pkt 12 

Czy Zamawiający dopuści kolimator z zakresem obrotu +/-45 stopni? Kolimator posiada przy maksymalnym 

otwarciu kwadratowe pole obrazowania i obrót powyżej +/-45 stopni nie przynosi Zamawiającemu żadnych 

korzyści funkcjonalnych ze względu na to, iż po obrocie o +/- 90 stopni (wymaganym przez Zamawiającego) pole 

obrazowania nie zmieni się. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aparat którego kolimator obraca się względem obudowy lampy RTG  +/-45 stopni. 

 
Pytanie nr 36 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. IV pkt 10 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu, którego obrót monobloku/lampy wokół własnej osi wynosi -

12/+125 stopni, czyli łącznie 137 stopni? Według naszej najlepszej wiedzy, jako dostawcy aparatów RTG z ponad 

15-letnią obecnością na rynku, tak szeroki zakres obrotu nie jest wykorzystywany w codziennej diagnostyce, 

a zakres, który chcemy zaproponować w zupełności wystarczy do wykonywania wszystkich badań.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla parametru opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 37 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. IV pkt 15 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby oferowany aparat charakteryzował się minimalną odległością ognisko – podłoga 

równą 49,5 cm? Parametr ten nie ma faktycznie żadnego znaczenia w codziennym użytkowaniu. Istotna jest 

bowiem wysokość aparatu w pozycji transportowej, a nie najniższa pozycja lampy. Dodatkowo aparat, który 

pragniemy zaoferować, posiada maksymalny wysięg ramienia równy 124 cm, co znacznie przewyższa wymaganą 

przez Zamawiającego wartość 106 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aparat, który charakteryzuje się minimalną odległością ognisko – podłoga równą 49,5 cm.  

 
Pytanie nr 38 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. IV pkt 17 

Czy Zamawiający dopuści system, który nie komunikuje się w całości w j. polskim z użytkownikiem, jednakże 

posiada nazwy programów anatomicznych w j. polskim, a interfejs jest czytelny dzięki zastosowaniu czytelnych ikon 

i piktogramów?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla parametru wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ i wymaga całkowitej 

komunikacji w języku polskim. 

 

Pytanie nr 39 

Zestawienie parametrów wymaganych Część 2 ad. IV pkt 23 

Czy Zamawiający dopuści aparat o masie 280 kg? Różnica między wartością wymaganą przez Zamawiającego 

a wartością, która chcemy zaoferować, jest być może znaczna, jednak nie przekłada się to znacząco na 

funkcjonalność aparatu, zwłaszcza, że aparat jest wyjątkowo zwrotny, zbalansowany i łatwy w transporcie 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla parametru określone w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


