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Dotyczy: przetargu   nieograniczonego   o   wartości   powyżej  221.000 EURO  na dostawę 

automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 1 sztuka dla Specjalistycznego Szpitala im. E. 

Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.3 - Czy w poz. nr 3 załącznika nr 6 do SIWZ zamawiający ma na 

myśli możliwość wyboru z menu: rodzaju (marki) i stężenia środka kontrastowego w celu 

kalkulacji jego parametrów fizyko-chemicznych zarówno na konsoli w sterowni jak i na konsoli 

zamontowanej na wstrzykiwaczu? 

2. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.4 - Czy w poz. nr 4 załącznika nr 6 do SIWZ zamawiający ma na 

myśli możliwość wyboru z menu wkłucia indywidulnie dla każdego pacjenta  w celu kalkulacji 

jego parametrów do bezpiecznego podania kontrastu zarówno na konsoli w sterowni jak i na 

konsoli zamontowanej na wstrzykiwaczu? 

3. Dotyczy Załącznik Nr 6 pkt.6 - Czy w poz. nr 6 załącznika nr 6 do SIWZ zamawiający uzna, że 

pojemność pamięci = 2 GB (prawie nieograniczone przechowywanie profili iniekcji) spełnia 

warunek możliwości tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów (protokołów) 

podawania kontrastu i roztworu NaCl ≤ 500? 

4. Czy zamawiający wymaga, aby wszystkie wymagane parametry były potwierdzone w 

dokumentacji technicznej i/lub instrukcji obsługi? 
 

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

Ad. 1.  
Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w pkt.7 Załącznika Nr 6 do SIWZ 

wymaga zaoferowania dwóch konsoli sterujących - jednej do pomieszczenia tomografu, drugiej do 

sterowni, tym samym wymaga, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę takiej funkcji, 

możliwości wyboru z menu strzykawki za pomocą każdej z dwóch zaoferowanych konsoli: rodzaju 

(marki) i stężenia środka kontrastowego.  

Ad.2 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w pkt.7 Załącznika Nr 6 do SIWZ 

wymaga zaoferowania dwóch konsoli sterujących - jednej do pomieszczenia tomografu, drugiej do 

sterowni, tym samym wymaga, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę takiej funkcji,  

możliwości wyboru z menu strzykawki za pomocą każdej z dwóch zaoferowanych konsoli rozmiaru 

zastosowanego wkłucia.  

Ad.3 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w pkt.6 Załącznika Nr 6 do SIWZ 

zaoferowana strzykawka ma posiadać możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych 

programów (protokołów) podawania kontrastu i roztworu NaCl – minimum 100. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż nie postawił żadnego wymogu w zakresie pojemności pamięci w 

powyższym zakresie w związku z czym dopuszcza również pojemność pamięci równą 2 GB, co w 

przypadku Wykonawcy zadającego pytanie oznacza ≤500 programów (protokołów) podawania 

kontrastu i roztworu NaCl. 

Ad.4 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w pkt.IV.1.4.3.2 SIWZ w celu 

potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć na wezwanie 

Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia materiały informacyjne (w języku polskim) 

dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię).  

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


