
Pytania do  

  

przetargu nieograniczonego pisemnego na najem pomieszczeń położonych w suterenach budynku C w SP ZOZ w 

Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, o łącznej powierzchni 

89,24 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki obrazowej rezonansem 

magnetycznym  

  

Pomieszczenia  

  

Przewidywana do najmu i wyłącznego użytku Najemcy powierzchnia jest relatywnie mała. W związku z tym 

chcielibyśmy uzyskać informacje odnośnie możliwości współużytkowania pozostałych pomieszczeń:  

  

1. Czy w związku z tym Szpital przewiduje możliwość współużytkowania pomieszczeń sanitarnych 

(toalety dla pracowników i personelu, brudownik)? 

W ramach powierzchni najmu należy wydzielid pomieszczenie na brudownik, personel oraz pacjenci 
najemcy mogą korzystad ze wspólnej toalety. 

2. Czy Szpital udostępni w Pokoju Opisów miejsce pozwalające Najemcy na utworzenie i 

wykorzystywanie do użytku Najemcy jednego stanowiska opisowego? 

W ramach powierzchni najmu należy wydzielid pomieszczenie na Pokój opisów. 

3. Czy istnieje możliwość wykorzystania pomieszczenia „Wentylatorownia” w celu posadowienia 

agregatów chłodniczych aparatu RM (ok. 2mkw) 

  Brak takiej możliwości. 

  

Kwestie instalacyjne  

  

4. W celu zabezpieczenia możliwości awaryjnego zrzutu helu z pomieszczenia RM niezbędne jest 

wyprowadzenie na dach budynku tzw „quench rury” o średnicy ok. 30cm. Czy Szpital przewidział 

możliwość poprowadzenia takiej rury wewnętrznymi kanałami budynku, czy też niezbędne jest jej 

poprowadzenie elewacji zewnętrznej? Czy szpital może wskazać proponowane miejsce prowadzenia 

quench-rury? 

Brak możliwości prowadzenia wewnętrznymi kanałami. Rurę należy wyprowadzid na ścianę 
wschodnią (od strony ul. Świętokrzyskiej) i poprowadzid po elewacji zewnętrznej. 

5. Jaka jest maksymalna i minimalna wysokość udostępnianych pomieszczeń 

Wysokośd pomieszczeo: 3 metry. 



6. Określenie „Plan Adaptacji” - który stanowi obligatoryjny załącznik do oferty, pod rygorem jej 

odrzucenia - nie jest pojęciem zdefiniowanym w obowiązujących przepisach. Czy Szpital ma 

szczególne wymagania odnośnie zawartości i szczegółowości w/w dokumentu, czy też jedynym 

wymogiem jest uwzględnienie w nim w całości wymogów i informacji ujętych w załącznikach numer 

2, 4 i 5, jak to określa pkt I.H.1 Warunków przetargu? 

 Przez Plan adaptacji należy rozumied dokument zawierający plan wykonania robót (pracownia RM 
oraz pomieszczenia przylegające) zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie oraz przepisami 
prawa, zawierający zakres i sposób wykonania robót oraz rodzaj zastosowanych materiałów.  

  

Parametry aparatu  

  

7. Szpital określił parametry FOV aparatu jako minimum 50x50x50cm. Czy Szpital wyraża zgodę na 

zmianę tych parametrów na 50x50x45cm? Obecny parametr praktycznie eliminuje jednego z 

wiodących dostawców sprzętu RM na polskim rynku, z którego systemów korzysta duża część szpitali 

publicznych. Proponowana zmiana jest nieistotna w praktyce klinicznej i nie wpływa realnie na jakość 

uzyskiwanych skanów, a umożliwia skorzystanie z pełnego wyboru aparatów. 

Szpital wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę (parametry 50x50x45cm) 

  

8. Szpital określił parametry gradientów jako: Amplituda nie mniejsza niż 33 mT/m, maksymalna szybkość 

narastania gradientów (slewrate) w każdej osi dla amplitudy nie mniejsza niż: 120 T/m/s. Czy Szpital 

wyraża zgodę na zmianę tych parametrów na Amplituda nie mniejsza niż 30 mT/m, maksymalna 

szybkość narastania gradientów (slewrate) w każdej osi dla amplitudy nie mniejsza niż: 100 T/m/s? 

Podtrzymujemy wymagania podane w Regulaminie. 

Proponowana przez nas zmiana uspójnia wymagania dotyczące gradientów z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 5 sierpnia 2016 (Zał 2, Tab3 pkt 4, 2.2.1) gdzie poziom ten został uznany za 

maksymalnie punktowany i wystarczający do realizacji pełnego zakresu badań. Zwiększenie tego parametru 

powyżej określonego w Rozporządzeniu, zwiększa koszty aparatu i ogranicza możliwość wyboru producentów 

aparatu RM po stronie Najemcy.  

 


