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Znak: AE/ZP-27-45/16                               Tarnów, 2016-05-09 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 
aparatu rentgenowskiego zdalnie sterowanego typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze 
skopią oraz automatcznego duplikatora do DVD/CD do nagrywania obrazów na płytę dla 
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 
W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy pkt. 1 Warunki ogólne Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści aparat 
wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z lampą innego producenta? 
2. Dotyczy pkt. 6 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 -  Czy Zamawiający dopuści aparat  
wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z pozycjonowaniem stołu 
(sterowanie wszystkich ruchów) bezpośrednio z pulpitu przy ściance oraz konsoli w sterowni 
przy użyciu panelu sterowania posiadającego ergonomiczne, łatwe w użyciu przyciski? 
3. Dotyczy pkt. 6 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści aparat  
wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z kolimatorem z LEDowym 
oświetlaczem pola promieniowania? 
4. Dotyczy pkt. 12 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający nie popełnił 
omyłki pisarskiej wymagając generatora o częstotliwości 40 kHz? 
5. Dotyczy pkt. 14 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 –  Czy Zamawiający dopuści 
aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z generatorem z 
prądem fluoroskopii 0,5-20 mA? 
6. Dotyczy pkt. 14 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 –  Czy Zamawiający będzie 
wymagał maksymalnego prądu fluoroskopii minimum 15 mA, umożliwiając tym samym 
precyzyjne wykonanie prześwietlenia u pacjentów o większych gabarytach.? 
7. Dotyczy pkt. 22 Wymagania szczegółowe Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści 
aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z filtrami 
zmienianymi automatycznie poprzez manipulacje na pulpicie sterowniczym, a więc nie 
wymagających montażu i demontażu? 
8. Dotyczy Rozdział I  „ Informacja Ogólna” SIWZ – W Rozdziale I podano: 
„Wykonawca…dostarczy Zamawiającemu…dokumentacje techniczną zawierająca: projekt i 
opis osłon radiologicznych  zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego”. Natomiast w Rozdziale I Informacji ogólnej podano: „Termin realizacji: 
jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 
określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ - do 60 dni od daty podpisania umowy”. Dla 
kompleksowego wykonania zamówienia, w skład którego wchodzi jak podano „projekt i opis 
osłon radiologicznych zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego inspektora 
Sanitarnego” wnioskujemy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Zamówienia do 74 dni 
z uwagi na to, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ma ustawowo termin 30 dni dla 
wydania opinii o przedłużonym projekcie stałych osłon radiologicznych. 
9. Dotyczy ppkt. 2.2 Rozdział IV „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków” SIWZ – W Rozdziale IV podano: 
„…Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 
dostawę o kodzie CPV zgodnym z kodem CPV podanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. 
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33.11.0000 o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN”.Istniejące kody CPV z początkowym 
oznaczeniem liczbowym 3311 to: 

• 33110000-4 - Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i 
weterynaryjnego 

•  33111000-1 - Aparatura rentgenowska 
• 33111100-2 - Stoły rentgenowskie 
• 33111200-3 - Rentgenowskie stacje robocze 
• 33111300-4 - Rentgenowskie urządzenia przetwarzające 
• 33111400-5 - Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej    
• 33111500-6 - Stomatologiczne aparaty rentgenowskie 

•  33111600-7 - Urządzenia radiograficzne 
• 33111610-0 - Jednostki rezonansu magnetycznego 
• 33111620-3 - Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma 
• 33111640-9 - Termografy 
• 33111650-2 - Urządzenia do mammografii 
• 33111660-5 - Denzytometry do pomiaru gęstości kości 

•  33111700-8 - Pomieszczenia do angiografii 
• 33111710-1 - Wyroby do angiografii 
• 33111720-4 - Urządzenia do angiografii 
•  33111721-1 - Cyfrowe urządzenia do angiografii 
• 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki 
• 33111740-0 - Urządzenia do angioplastyki 
•  33111800-9 - Diagnostyczny system rentgenowski 
•  33112000-8 - Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski 
•  33113000-5 - Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 
•  33114000-2 - Urządzenia do spektroskopii 
•  33115000-9 - Urządzenia do tomografii 

Podany przez Zamawiającego kod CPV 33.11.0000 nie istnieje. Dlatego wnioskujemy o 
wyjaśnienie i zmianę kodu CPV na 33111000-1 - Aparatura rentgenowska. 
10. Dotyczy pkt. 4 Rodział VII „Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty” SIWZ - W 
Rozdziale VII podano: „O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów 
uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez 
poszczególnych członków komisji przetargowej”. Poszczególni członkowie komisji nie mają 
subiektywnego wpływu na przyznawanie punktów oceny ofert ponieważ ocena odbywa się 
obiektywnie według sposobu oceny podanego w SIWZ w rozdziale VI. Kryteria oceny ofert. 
Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zmianę w/w opisu na następujący: „O wyborze 
najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, 
stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie według sposobu oceny ofert podanego w SIWZ 
w rozdziale VI. Kryteria oceny ofert”. 
11. Dotyczy pkt. 2  Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano 
„Wykonawca zdemontuje aparat rentgenowski w sposób umożliwiający jego przeniesienie przez 
drzwi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego, przy czym 
drobne elementy i kable Wykonawca zapakuje w dostarczone przez Wykonawcę opakowania”. 
 Aby ocenić koszt demontażu aparatu RTG Siregraph CF produkcji Siemens stanowiącego 
własność Zamawiającego wnosimy o informację: 
a) na czym polega przeniesienie aparatu przez drzwi? 
b) czy wykonawca ma zdemontować w dowolny sposób aparat tak by wszystkie jego części 
zostały przeniesione przez drzwi? 
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c) czy aparat będzie przeznaczony do montażu w innym miejscu czy też utylizowany? 
d) jaka jest odległość do przeniesienie aparatu na terenie siedziby Zamawiającego (proszę podać 
w metrach)? 
12. Dotyczy pkt. 4  Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano 
„Wymagane jest również wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi 
w języku polskim oraz dokumentacji technicznej zaoferowanego aparatu rentgenowskiego”. 
 W okresie gwarancji dokumentacja techniczna jest własnością producenta i jego polskiego 
dystrybutora, który wykonuje procedury gwarancyjne i nie może być przekazana 
użytkownikowi. Zamawiający punktuje okres gwarancji, a więc oczekuje jego najdłuższego 
okresu działań autoryzowanego serwisu producenta w tym czasie, które  nie wymagają 
posiadania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie 
i zrezygnowanie z wymagania dostarczenia dokumentacji technicznej wraz z dostawą 
przedmiotu zamówienia. 
13. Dotyczy pkt. 12  Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano 
„Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz 
dokonania naprawy na własny koszt przez wykwalifikowanego pracownika, a w razie ich nie 
usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego - 
maksymalnie 3 dni robocze … jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części 
zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych  … jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie 
wykonania czynności wskazanych w pkt.13, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie 
trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy… na koszt i  niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego 
wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji”.  
W przytoczonym opisie wymaga się by naprawa została  dokonania przez wykwalifikowanego 
pracownika Wykonawcy. Dodatkowo przepisy certyfikacji jakości usług medycznych 
świadczonych przez Zamawiającego wymagają by serwis sprzętu medycznego wykonywany był 
przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Zatem zastrzeżenie Zamawiającego do prawa 
zlecenia osobie trzeciej („złotej rączce”) usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy 
jest obarczone ryzykiem utraty jakości i parametrów użytkowych sprzętu przez to jest 
niedopuszczalne. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i usunięcie tekstu „- oraz nie wykonania 
czynności wskazanych w pkt.13, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej 
usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy… na koszt i  niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego 
wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji”.  
14. Dotyczy pkt. 13  Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano „W 
ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru 
prawo do: 
a) żądania wymiany przez Wykonawcę całego urządzenia lub wadliwego elementu, 

podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym 
mowawpkt.12, 

b) żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, o którym mowa w pkt.12, 

c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania całego urządzenia lub 
wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad 
lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12, 

d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego 
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elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom 
trzecim 

e) żądania obniżenia wynagrodzenia 
f) odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako okoliczność obciążającą Wykonawcę”. 
Żaden producent urządzenia stacjonarnego jakim jest aparat RTG, montowanego na stałe do 
podłogi gabinetu rtg, nie przewiduje wymiany całego takiego urządzenia na nowe i naprawia je 
do skutku z karami umownymi za przekroczenie terminu naprawy. Tak samo nie jest możliwe 
powierzenie osobom trzecim usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub 
wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy. Nie 
jest możliwe także odstąpienie od umowy na zasadach rękojmi konsumenckiej. Dlatego 
wnioskujemy o wyjaśnienie i: 
- usunięcie zwrotów „całego urządzenia” w pkt. a i c, 
- usunięcie pkt. d, e i f. 
15. Dotyczy pkt. 16  Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano 
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu 

umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

b) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi 
i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie 
jakości, 

c) 20 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e)   0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w: 
- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie 

gwarancji/rękojmi, 
- dostarczeniu nowego przedmiotu umowy, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o 

tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi, 
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego przedmiotu umowy, elementu, podzespołu, 

modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie 
gwarancji/rękojmi, 

- usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy w 
okresie gwarancji/rękojmi, w przypadku, o którym mowa w pkt.13 a), w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b) poprzedzone będzie propozycją 
Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia”. 
Wymienione kary umowne są nadzwyczaj wygórowane. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i 
ich zmniejszenie do następujących wartości: 
- w pkt. a do 0,20 %, 
- w pkt. b do 5,0 %, 
- w pkt. c do 10,0 %, 
- w pkt. e do 0,10%, 
oraz usunięcie zwrotu „nowego przedmiotu umowy” i tekstu „usunięciu wad i usterek 
stwierdzonych w trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rękojmi, w 
przypadku, o którym mowa w pkt.13 a), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. 
16. Dotyczy pkt. 18  Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano: „Za 
każdy kalendarzowy dzień przestoju aparatu rentgenowskiego lub duplikatora powyżej 7 dni 
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roboczych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu rekompensatę za 
poniesione  straty w  wysokości 1000 zł brutto”. Wykonawca obciążony jest już karą umowną za 
każdy dzień przestoju sprzętu przez zwłokę w dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi. Wyżej wymieniona rekompensata jest bezprawnym 
podwójnym karaniem Wykonawcy za to samo uchybienie. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i 
zrezygnowanie z w/w rekompensaty. 
17. Dotyczy pkt. 19 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano: 
„Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem w terminie …. 
dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego”. Natomiast w „Formularzu oferty” podano: 
„Termin zapłaty od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu  - . ..  dni (nie krótszy niż 30 
dni)”. Oba zapisy powinny być zgodne. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dodanie w pozycji 
19 po słowie „dni” zwrotu; „(nie krótszy niż 30 dni)”. 
18. Dotyczy pkt. 21  Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano „W 
przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może 
dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z 
Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 
sądowych”. Zamawiającemu za niewykonanie zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, które 
jest tożsame z odstąpieniem od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, przysługuje już kara umowna z pozycji 16 c. Możliwość zakupu towaru od 
innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową z 
powodu nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy jest niespotykaną praktyką w 
obrocie handlowym. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i usunięcie pozycji 21. 
19. Dotyczy pkt. 21 Rozdział XV „Ogólne warunki umowy” : W Rozdziale XV podano : 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 
jeżeli: 
a) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz 
właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy, 
b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub 
wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do 
należytego realizowania umowy”.   
Termin 5 dni podany pozycji 21a jest bardzo drastyczny. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i 
wydłużenie go do 14 dni. Przedmiot umowy jest całkowicie określony i opisany w  SIWZ i w 
umowie. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wykreślenie zwrotu: „lub wymaganiami 
Zamawiającego”. 
20.Dotyczy pkt. 1 – „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 –W pkt. 1 podano: „Stół o 
płaskim blacie i dopuszczalnym obciążeniu min. 150 kg, wyposażony w uchwyty dla dłoni 
pacjenta o regulowanym położeniu oraz podnóżek”.  
Dla prawidłowej diagnostyki rtg potrzebny jest także pas uciskowy, mocujący pacjenta na blacie 
stołu. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wymaganie pasa uciskowego. 
21. Dotyczy pkt. 4 „Warunki ogólne” Załącznik Nr 7- W pkt. 4 podano: „Wraz z dostawą 
przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim oraz 
dokumentację techniczną zaoferowanego aparatu rentgenowskiego”.  
W okresie gwarancji dokumentacja techniczna jest własnością producenta i jego polskiego 
dystrybutora, który wykonuje procedury gwarancyjne i nie może być przekazana 
użytkownikowi. Zamawiający punktuje okres gwarancji, a więc oczekuje jak najdłuższych 
działań autoryzowanego serwisu producenta, które  nie wymagają posiadania przez 
Zamawiającego dokumentacji technicznej. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i zrezygnowanie 
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z wymagania dostarczenia dokumentacji technicznej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. 
22. Dotyczy pkt. 3 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7- W pkt. 3 podano: 
„Elektrycznie regulowana wysokość  blatu stołu z min. wysokością w pozycji poziomej ≤ 75 
cm”.  
Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji w którym minimalna wysokość blatu 
stołu w pozycji poziomej wynosi 76 cm. Tak niewielka zmiana pozostaje bez wpływu na funkcje 
diagnostyczne, trafność diagnostyczną, ochronę pacjenta przed szkodliwym działaniem 
promieniowania rtg czy na wygodę i jakość pracy personelu. Dlatego wnioskujemy o 
wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej wartości wysokości  blatu stołu w pozycji poziomej. 
23. Dotyczy pkt. 4 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 – W pkt. 4 podano: „Kolumna 
lampy mechanicznie zintegrowana ze stołem dając zakres badania wzdłużnego min. 120 cm”. 
Tak określony zakres jest nie precyzyjny. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i podanie: 
-  czy jest to tylko ruch wzdłużny kołpaka rtg ? 
- czy jest to suma ruchu wzdłużnego kołpaka rtg i średnicy pola wejściowego wzmacniacza 

obrazu rtg wymaganego w pozycji 26 wymagania szczegółowe? 
- czy jest to suma ruchu wzdłużnego kołpaka rtg i największego wymiaru formatu kaset 

wymaganego w pozycji 7 wymagania szczegółowe. 
24. Dotyczy pkt. 6 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 – W pkt. 6 podano: 
„Pozycjonowanie stołu (sterowanie wszystkich ruchów) bezpośrednio z pulpitu przy ściance 
oraz z konsoli w sterowni przy użyciu wyłącznie jednego manipulatora (sterownika) lub jednego 
joystica”.  
Nie ma takiej ścianki zdalnie sterowanej (telekomando), której konsola w sterowni umożliwia 
sterowanie jednym manipulatorem lub joystic’kiem wszystkich ruchomych elementów stołu 
diagnostycznego przez następujące ruchy: 
-pochylanie stołu do pionu, poziomu i pozycji Trendelenburga, 
podnoszenie / opuszczanie blatu stołu, 
-przemieszczanie kolumny z kołpakiem i seriografu ze wzmacniaczem obrazu wzdłuż blatu 
stołu, 
-poprzeczne przesuwanie blatu stołu, 
- pochylanie kołpaka do projekcji skośnych, 
- zmiana rozwarcia przesłon prostokątnych i irysowych (kołowych) kolimatora rtg, 
-przesuwanie uciskacza do i od pacjenta (także do pozycji magazynowej poza wiązką rtg). 
- zmiana odległości ognisko lampy rtg od powierzchni wejściowej kasety rtg w seriografie. 
Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający dla spełnienia wymagania 
dopuszcza aktywowanie i manipulowanie wszystkich w/w ruchów z jednego sterownika konsoli 
lub wykonywanie pochylania stołu do pionu, poziomu i pozycji Trendelenburga oraz 
podnoszenia / opuszczania blatu stołu za pomocą jednego joystica.  
25. Dotyczy pkt. 14 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7- W pkt. 14podano: 
„Minimalne zakresy: napięć  we fluoroskopii pomiędzy 50 kV a110 kV i prądów we 
fluoroskopii 0,2 mA - 12 mA”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji w 
którym prąd fluoroskopii wynosi 0,5 mA - 10 mA. Tak niewielka zmiana pozostaje bez 
wpływu na funkcje diagnostyczne, trafność diagnostyczną, ochronę pacjenta przed szkodliwym 
działaniem promieniowania rtg czy na jakość pracy personelu. Dlatego wnioskujemy o 
wyjaśnienie i dopuszczenie prądu 0,5mA fluoroskopii, górna granica bez zmian. 
26. Dotyczy pkt.19 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 – W pkt. 19 podano: 
„Pojemność cieplna anody min. 400 kHU”. Wymaganie pojemności cieplnej anody 400 kHU 
jest wygórowane. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie pojemności cieplnej 
anody 300 kHU. 
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27. Dotyczy pkt.30 „Wymagania szczegółowe” Załącznik Nr 7 – W pozycji 30  
       WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE podano: 

„Automatyczny duplikator  DVD/CD wraz z niezbędnymi licencjami jego pełną 
integracją z działającymi w siedzibie Zamawiającego systemami komputerowymi 
obsługującymi Dział Diagnostyki Obrazowej. Szpital obecnie w Dziale Diagnostyki 
Obrazowej posiada oprogramowanie:  
Program do pracowni diagnostycznej:  
Esaprojekt/Comarch - Optimed Crid 3.1.1.17  
System PACS: Synektik - ArPACS 2.145.0.1  
Program do nagrywania płyt: Synektik -ArPACS WYN BurnMonitor wersja 4.0.52  
Duplikator spełnia co najmniej następujące wymagania;  
- pojemność 100 płyt  
-  obciążalność nagrywania 20 tyś płyt rocznie  
-  wbudowane dwie nagrywarki DVD/CD  
-  automat przekładający płyty  
-  oddzielny tusz czarny i kolorowy  
-  interfejs USB 2.0 
-  daje możliwość umieszczania informacji o pacjencie i badaniu jako nadruk na płycie  
- możliwość tworzenia czarnych nadruków mimo braku kolorowego tuszu w 

pojemniku  
-  nagrywa płyty DVD/CD ze zdjęciami i badaniami wraz z przeglądarką umożliwiającą 

ich odtworzenie na dowolnym komputerze PC  
- pozwala  na nagrywanie płyt od dowolnego producenta” 
Na pytanie 1 Wykonawcy z dn. 19.04.16 o treści: „Jakiej dokładnie funkcjonalności 
oczekuje Zamawiający po wykonaniu pełnej integracji duplikatora z posiadanym 
oprogramowaniem?”, Zamawiający odpowiedział: „Przez pełną integrację duplikatora z 
posiadanym oprogramowaniem Zamawiający rozumie takie skonfigurowanie 
duplikatora, które umożliwia wypalanie płyt CD/DVD na każdym komputerze 
znajdującym się w pracowniach Działu Diagnostyki Obrazowej przy użyciu 
zainstalowanego na w/w komputerach oprogramowania”. 
Z przeprowadzonej wizji lokalnej i uzyskanych wówczas ustnych wyjaśnień 
Zamawiającego wynika, że nowy duplikator zastąpi istniejący duplikator, który 
współpracuje już z System PACS: Synektik - ArPACS 2.145.0.1 i System RISS: 
Esaprojekt/Comarch - Optimed Crid 3.1.1.17 oraz z programem do nagrywania płyt: 
Synektik -ArPACS WYN BurnMonitor wersja 4.0.52. 
Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że przy wymianie duplikatora nie 
są potrzebne licencje DICOM PACS i RIS dla nowego duplikatora ani żadne inne prace 
związane z serwerem ArPACS i jego bazą danych. 

 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada lampę rentgenowską 
innego producenta niż ścianka rentgenowska i generator. 
Ad.2 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada pozycjonowanie stołu 
(sterowanie wszystkich ruchów) bezpośrednio z pulpitu przy ściance oraz konsoli w sterowni 
przy użyciu panelu sterowania posiadającego ergonomiczne, łatwe w użyciu przyciski. 
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Ad.3 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada kolimator z LEDowym 
oświetlaczem pola promieniowania, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w pkt.12 „Wymagań szczegółowych” 
Załącznika Nr 7 do SIWZ. 
Ad.5 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada generator z prądem 
fluoroskopii 0,5-20 mA. 
Ad.6 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w pkt.14 „Wymagań szczegółowych” 
Załącznika Nr 7 do SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.5 
Ad.7 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada filtry zmieniane 
automatycznie poprzez manipulacje na pulpicie sterowniczym, nie wymagające montażu i 
demontażu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 8 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 
z 2013r. poz. 907 z  póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.I SIWZ o treści: 
„…Termin realizacji:  
-  jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 60 dni od daty podpisania umowy,….” 
 zmienia na zapis o treści: 
„…Termin realizacji:  
-  jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 74 dni od daty podpisania umowy,….” 
2/ zapis w pkt.XV.1 SIWZ o treści: 
„1. Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do  Zamawiającego na  koszt i  ryzyko  

Wykonawcy oraz  jego instalacja i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego 
miejscu (pomieszczenie nr 7 – „Rysunek techniczny” – Załącznik Nr 9 do SIWZ) - do 60 dni 
od daty podpisania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być zrealizowana 
transportem i w opakowaniach Wykonawcy do Działu Diagnostyki Obrazowej na terenie 
siedziby Zamawiającego.” 

zmienia na zapis o treści: 
„1. Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do  Zamawiającego na  koszt i  ryzyko  

Wykonawcy oraz  jego instalacja i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego 
miejscu (pomieszczenie nr 7 – „Rysunek techniczny” – Załącznik Nr 9 do SIWZ) - do 74 dni 
od daty podpisania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być zrealizowana 
transportem i w opakowaniach Wykonawcy do Działu Diagnostyki Obrazowej na terenie 
siedziby Zamawiającego.” 

3/ zapis w pkt.XV.5 SIWZ o treści: 
„5. Wykonawca zrealizuje: 

 - jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 
określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 60 dni od daty podpisania umowy, …..”  

zmienia na zapis o treści: 
„5. Wykonawca zrealizuje: 
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 - jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 
określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 74 dni od daty podpisania umowy, …..”  

Ad. 9 
Zamawiający informuje, iż w pkt. IV.2.2.SIWZ określił wymóg załączenia przez Wykonawców 
do oferty wykazu, który będzie zawierał co najmniej 1 dostawę o kodzie CPV zgodnym z kodem 
CPV podanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. 33.11.0000 o wartości nie mniejszej niż 400 
000,00 PLN. Kod CPV podany przez Zamawiającego w SIWZ zawiera tyle znaków, ile może 
zawierać kod CPV podany w ogłoszeniu (bez rozwinięcia dotyczącego ostatniej cyfry kodu). 
Tym samym Zamawiający uzna, że warunek określony w pkt.IV.2.2 został spełniony, jeżeli 
Wykonawca załączy do oferty wykaz, który będzie zawierał co najmniej 1 dostawę o kodzie 
CPV zgodnym z kodem CPV podanym w ogłoszeniu o zamówieniu tj. 33.11.0000 czyli dostawę 
takiego urządzenia, którego cztery pierwsze liczby kodu CPV to 3311.  
Ad. 10 
Zamawiający informuje, iż wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona zgodnie z  
kryteriami oceny ofert opisanymi w pkt.VI SIWZ oraz na zasadach i w trybie opisanym w 
pkt.VII SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt.VII.3 SIWZ każdy z 
członków komisji ocenia każdą ofertę przyznając jej punkty według wzorów określonych w 
pk.VI.1-VI.3 SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów 
uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez 
poszczególnych członków komisji przetargowej. Tym samym nie ma możliwości dokonania 
subiektywnej oceny przez członków komisji, gdyż każdy z nich musi dokonać oceny zgodnie z 
zapisem ujętym w  pkt.VII.3 SIWZ. 
Ad. 11 
a) Zamawiający informuje, że przeniesienie aparatu RTG przez drzwi polega na takim jego 
użytkowym zdemontowaniu, które umożliwi przeniesienie wszystkich jego elementów przez 
wszystkie otwory drzwiowe na drodze transportowej do miejsca składowania bez narażenia ich 
na uszkodzenia.  
b) Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w pkt I SIWZ 
przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż użytkowy aparatu rentgenowskiego  
Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego 
obecnie w pomieszczeniu, w którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany 
przez Wykonawcę aparat rentgenowski. Wykonawca zdemontuje aparat rentgenowski w sposób 
umożliwiający jego przeniesienie przez drzwi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
terenie siedziby Zamawiającego, przy czym drobne elementy i kable Wykonawca zapakuje w 
dostarczone przez Wykonawcę opakowania.  
c) Zamawiający informuje, że zdemontowany aparat RTG zostanie przeniesiony przez 
Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego i 
tam składowany.  
d) Odległości od pomieszczenia, w którym obecnie znajduje się aparat RTG i w którym 
Wykonawca dokona jego demontażu użytkowego do miejsca jego składowania wynosi ok.300 
m. 
Ad. 12 – Ad. 16 i Ad. 18  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 
Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych  
w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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Ad. 17 
Zamawiający informuje, iż zapis w pkt.XV.19 SIWZ to zapis, który na etapie podpisywania 
umowy zostanie przez Zamawiającego uzupełniony o taką ilość dni, jaką zaoferuje wybrany 
Wykonawca w pkt.III.1 załączonego do oferty Formularza Ofertowego, jednak nie będzie to 
mniej niż 30 dni. 
Ad. 19 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 
Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy” w brzmieniu zaproponowanym przez 
Wykonawcę w pytaniu. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z  póź. zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XV.21 b) SIWZ o treści: 
„21.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 
jeżeli : 
b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub 
wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do 
należytego realizowania umowy” 
zmienia na zapis o treści:  
„21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli : 
b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub 
wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do 
należytego realizowania umowy, w terminie 30 dni od stwierdzenia okoliczności będącej 
podstawą do odstąpienia” 
Ad. 20 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w pkt.1 „Wymagań szczegółowych” 
Załącznika Nr 7 do SIWZ. 
Ad. 21 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w pkt.4 „Wymagań ogólnych” Załącznika Nr 
7 do SIWZ. 
Ad.22 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada elektrycznie 
regulowaną wysokość   blatu  stołu z  min. wysokością  w pozycji poziomej 76 cm.  
Ad. 23 
Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania takiego aparatu RTG, który umożliwi 
wykonanie badania w zakresie pola widzenia operatora sięgającego min. 120 cm.  
Ad. 24 
Zamawiający informuje, iż wymaga by uruchomienie każdej funkcjonalności nie wymagało 
użycia jednocześnie więcej niż jednego manipulatora lub joysticka bez względu na ilość 
manipulatorów lub joysticków na konsoli.  
Ad.25 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada generator z prądem 
fluoroskopii 0,5-12 mA. 
Ad.26 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu RTG, który posiada pojemność cieplną 
anody 300 kHU. 
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Ad.27 
Zamawiający potwierdza, że zaoferowany przez Wykonawcę duplikator ma zastąpić już 
działający u Zamawiającego duplikator. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje 
zapisy pkt.30 Załącznika Nr 7 do SIWZ oraz odpowiedzi Ad.1 z dnia 19.04.2016r. 
 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad 8 i Ad.19 działając na podstawie art.38 ust.4 i 
4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i  
otwarcia  ofert na: 
           -  składanie ofert do dnia 02.06.2016r. godz. 10:00 
            - otwarcie ofert w dniu 02.06.2016r. godz. 11:00 
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
  
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


