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Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ 
MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły poniższe zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
„Monitor dotykowy min 10” z informacja o wartości SID i kącie ustawienia lampy, warunkach 

ekspozycji, miejscu pracy, danych pacjenta i błędach” Czy zamawiający dopuści do przetargu 

aparat z wyświetlaczem na kolimatorze o wielkości 8,4" różnica jest znikoma mając na 

uwadze, że wyświetlacz ten jest interfejsem dodatkowym dla aparatu. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 2 

„Synchronizacja informacji o obrocie kolimatora na ekranie konsoli oprogramowania aparatu 

RTG” Czy zamawiający w ww.  punkcie wymaga obrotu obrazu na ekranie w związku z 

obrotem np. lampy z kolimatorem czy informacji o obrocie samego kolimatora względem 

lampy.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 3 

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu „Wyświetlanie obrazu typu „Preview” na ekranie 
kolimatora” funkcja opisana nie jest funkcją diagnostyczną tylko funkcją poglądową. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 4 
„Regulowana wysokość blatu stołu od podłogi” Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat 
o górnej wysokości stołu 87cm, górna wartość nie ma znaczenia diagnostycznego, 
najważniejsza jest dolna w celu łatwego pozycjonowania pacjenta. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 5 
Czy zamawiający dopuści do przetargu stół z innego materiału niż karbonowy, zamawiający 
nie podaje istotnego parametru ekwiwalentu stołu, gdzie ma to znaczenie w zakresie 
przezierności blatu. Czy zamiast wskazania materiału wykończenia zamawiający dopuści stół 
z innego materiału o ekwiwalencie min 0,7mmAl?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
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PYTANIE NR 6 
Prosimy o wykreślenie zapisu „Współdzielenie oferowanego detektora z posiadanym 
aparatem rtg” lub punktowanie spełnienia tego warunku. Zamawiający w punkcie 5,6 opisu 
przedmiotu zamówienia wymaga jednego certyfikatu dla aparatu i wpisu na urządzenie. W tym 
wypadku, aby spełnić warunek współdzielenia z istniejącym aparatem żadna firma nie jest 
wstanie spełnić tego warunku tylko producent aparatu jaki posiada zamawiający. Stosując taki 
zapis zamawiający powinien dokonać zamówienia z wolnej ręki a nie ogłaszać przetarg 
uniemożliwiając wystartowanie innym firmą, gdyż zapis z punktu 91 i 5i6 razem jako warunki 
graniczne to powodują. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 7 
Prosimy o punktowanie parametru bądź wykreślenie zapisu „Konsola z jednoczesną obsługą 
aparatu DR i skanera CR” parametr ten spełni tylko firma, która posiada w swojej ofercie 
systemy CR i DR łącznie. Prosimy o podanie jakiej marki skanera CR, bo jest ich kilka czy 
wszystkich? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 8 
Zał. nr 3 do SIWZ ust. A, pkt 4. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z detektorem innego 

producenta? Cały system podlega konfiguracji co zapewnia optymalną współprace detektora i 

aparatu. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWIZ. 

 

PYTANIE NR 9 

Zał. nr 3 do SIWZ ust. D, pkt 34. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora dotykowego o przekątnej 9,7”? 

Niewielka różnica nie ma wpływu na komfort użytkowania aparatu. 

ODPOWIEDŹ: TAK. 

 

PYTANIE NR 10 

Zał. nr 3 do SIWZ ust. E, pkt 48. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o zakresie przesuwu wzdłużnego 90 

cm? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 11 

Zał. nr 3 do SIWZ ust. E, pkt 53. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o wytrzymałości 300 kg? Zamawiający 

wymaga 310 kg, jest to tak nieznaczna różnica, która praktycznie nie ma żadnego znaczenia, 

bo w Polsce nie ma przypadków badania pacjentów z wagą powyżej 300 kg. Zdarzają się 

pacjenci do 200 kg ale nie więcej. 

ODPOWIEDŹ: Tak, z wytrzymałością na całej długości. 

 

PYTANIE NR 12 

Zał. nr 3 do SIWZ ust. F, pkt 59. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumny lampy o wysokości 211,9 cm? 

Różnica w wysokości kolumny nie wpływa na możliwości użytkowe aparatu. Istotnym 

parametrem jest maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi.  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
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PYTANIE NR 13 

Zał. nr 3 do SIWZ ust. F, pkt 63. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumny lampy, której minimalna odległość 

ogniska lampy od podłogi wynosi 40 cm? Różnica 2 cm nie ma istotnego wpływu na 

możliwości użytkowania aparatu. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 14 

Zał. nr 3 do SIWZ ust. G, pkt 66. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu do zdjęć odległościowych, którego 

maksymalna wysokość środka blatu wynosi 188 cm? Statyw o takich parametrach daje 

możliwość wykonania zdjęcia klatki piersiowej pacjentowi o wzroście dwóch metrów. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE NR 15 

Zał. nr 3 do SIWZ ust. H, pkt 92. 

Prosimy o usunięcie tego zapisu. Jako wykonawca nie mamy wiedzy jaki aparat i detektor 

posiada obecnie Zamawiający. Zazwyczaj baterie dedykowane są dla danego modelu 

detektora, w związku z tym żeby spełnić wymaganie należałoby zaoferować taki sam detektor 

jaki już posiada Zamawiający. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. Oferent może dokonać wizji lokalnej. 

 

PYTANIE NR 16 

Zał. nr 3 do SIWZ ust. I, pkt 112. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, który nie posiada oprogramowania 

umożliwiającego bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych?  

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 

 
 

 
 
 

Elżbieta Czeszewska 

…………………………………… 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA  

            w Koszalinie 
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