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Bochnia, dn. 21.06.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-17/2022 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego do Diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana 
dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

1. Treść pytania: Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Czy Zamawiający dopuści detektory o większym polu obrazowania 
od wymaganego tj. 43,18 x 43,18 cm oraz 35,56 x 43,18 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

2. Treść pytania: Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Maksymalna waga detektora wraz z baterią  

max 3,5 kg” prosimy o podanie jakiego detektora (wielkość) dotyczy to wymaganie? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 z dnia 20.06.2022r. Zamawiający dopuszcza aby 
waga jednego detektora wraz z baterią wynosiła 3,7 kg. 
 

3. Treść pytania: Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Klasa ochrony detektora min. IPX3”, prosimy 
o dopuszczenie detektorów z klasą min. IP55,  odpowiednio: detektor 1717” klasa IP55, detektor 1417” klasa IP56  

Oznaczenie IP składa się z 2 cyfr z przedziału 0-9. Kolejno oznaczenie składa się z : 

- Pierwsza cyfra oznaczająca stopień ochrony przed ciałami stałymi, przedział od 0  do 6 
- Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed cieczami, przedział od 0 do 9 

Klasa IP56 chroni przed: 
- ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia 

- ochrona przed silną strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony 

Natomiast klasa IP55 chroni przed: 
- ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia 

- ochrona przed strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony 
Powyższa charakterystyka detektorów gwarantuje odpowiednią ochronę nawet w przypadku wylania się na jego 

powierzchnię płynów ustrojowych 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe 
 

4. Treść pytania: Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Czy Zamawiający posiada wolne licencje do podłączenia nowego 
cyfrowego aparatu do systemu PACS? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SWZ wymaga dostarczenia aparatu wraz z licencją. 
 

5. Treść pytania: Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Jeżeli Zamawiający nie posiada wolnych licencji do podłączenia 

nowego cyfrowego aparatu do PACS, prosimy Zamawiającego o wystąpienie do firmy Alteris z zapytaniem o cenę 
licencji i konfigurację oraz o upublicznienie otrzymanej oferty. Oferta którą otrzyma szpital, będzie podstawą do 

kalkulacji cen dla wszystkich oferentów chcących wziąć udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą uczciwej 
konkurencji zapisanej w PZP. W ten sposób unikniemy preferowania oferentów przez firmę obsługującą PACS. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 

 
6. Treść pytania: Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa 

minimalizująca promieniowanie rozproszone przy wolnych ekspozycjach”, rozwiązania softwareowe kratki 
przeciwrozproszeniowej mają to do siebie że powodują nienaturalne i nadmierne wygładzenie obrazu wynikowego i 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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dlatego nie są chętnie stosowane przez techników ani przez radiologów. W naszych aparatach dawka 

promieniowania przy typowych ekspozycjach jest na tak niskich poziomach, że nie ma potrzeby usuwania kratki w 
celu redukcji dawki. Jednocześnie nasze aparaty wyposażone są w oprogramowanie niwelujące efekt cienia 

pochodzący od kratki przeciwrozporszeniowej. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zewnętrznej kratki 
przeciwrozproszeniowej zakładanej/zdejmowanej na detektor jako rozwiązanie równorzędne lub wprowadzi 

punktację „wirtualna kratka” – 10 pkt, zewnętrzna kratka przeciwrozproszeniowa zakładana na detektor – 0 pkt. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 
 

7. Treść pytania: Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Akcesoria – podnóżek który można 
demontować” prosimy o doprecyzowanie jaki podnóżek Zamawiający ma na myśli i do czego on ma służyć? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga podnóżka aby ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym 
położenie się na stole, jednocześnie informuje, że dopuszcza podnóżek nie montowany do aparatu. 
 

8. Treść pytania: Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga „Wykonawca przywróci stan pracowni do 
stanu przed demontażem starego aparatu”, prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli. Czy  

Zamawiający będzie wymagał wymiany wykładziny w całym pomieszczeniu jeżeli okaże się, że po demontażu 
aparatu będą ubytki wykładziny, czy wystarczy tylko naprawa lub wymiana wykładziny w obrębie uszkodzenia. Czy 

Zamawiający będzie wymagał malowania ścian? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w projektowanych postanowieniach 
umowynych wymaga wykonania wszelkich prac, w tym prac porządkowych, celem przywrócenia 
Pracowni RTG do stanu sprzed rozpoczęcia instalacji Sprzętu, jednoczesnie informuje, że w przypadku 
ubytków wykładziny / uszkodzenia należy wymienić wykładzinę w obrębie uszkodzenia z zachowaniem 
tych samych właściwości oraz parametrów wykładziny, a także estetyczego wyglądu, natomiast 
w przypaku uszkodzenia ścian należy wymalować ściany. 
 

9. Treść pytania: Dotyczy Zadania 2 aparat RTG. Zamawiający wymaga monitorów monochromatycznych, wiodący 
producenci monitorów medycznych zaprzestali produkcji monitorów monochromatycznych 2MP, prosimy 

Zamawiającego o dopuszczenie monitorów kolorowych o bardzo wysokich parametrach technicznych tj.: monitory 
2MP, kolorowy, pionowy, LCD przekątna 21,3”, kontrast 1400:1, rozmiar piksela 0,27mm, kąty widzenia 1780 

jasność 800cd/m2, wbudowany kalibrator, czujnik obecności - oszczędność energii oraz wydłużenie żywotności 

monitorów diagnostycznych automatyczne wygaszanie po odejściu od monitorów. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 z dnia 20.06.2022r. Zamawiajacy dopuszcza 
dostraczenie monitorów kolorowych z opcją wyświetlania obrazów monochromatytcznych 
spełniających wszystkie wymagania które są zawarte w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w 
sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej 

 
10. Treść pytania: Dotyczy OPZ pkt 121 Brzmienie pkt 121 

„Potwierdzenie warunków spełnienia parametrów przez aparat poprzez dostarczenie do oferty: 
- najnowszej wersji instrukcji obsługi (wersja elektroniczna, wraz z zaznaczeniem, że dany parametr jest spełniony (do 
każdej pozycji ze specyfikacji podać numer strony), 
- katalogu producenta (w j. angielskim i w j. polskim);’ 
Mając na uwadze zapisy dotyczące dokumentów wymaganych wraz z ofertą prosimy o modyfikację wymogu 

dotyczącego katalogu producenta na następujący: 
„katalogu producenta (w j. angielskim lub w j. polskim)”; 
Uzasadnienie: Zgodnie w wymogami rozporządzenia o wyrobach medycznych jeżeli wyrób jest udostępniany na 
terenie RP ma posiadać informacje w języku polskim. Ponadto wyrób medyczny będący przedmiotem zamówienia jest 

produkowany po za UE i nie posiada katalogów w języku angielskim, aby spełnić ten warunek Wykonawca będzie 

musiał go specjalnie przetłumaczyć. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli nam złożyć ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 20.06.2022r. 
 

11. Treść pytania: Modyfikacja pytania nr 2 z dnia 10.06.2022 r. Pytanie nr 2  po modyfikacji 

Dotyczy punktu II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 4) - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH 
DOWODOWYCH Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela 

potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów technicznych niewyszczególnionych w kartach katalogowych, 
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ulotkach itd. ? 

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące  przedmiotem 
zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane  

w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak  sformułowane 
wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań  technicznych, ale przez fakt 

braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych  lub dokumentacji technicznej producenta 

itp. oferowanego sprzętu. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 20.06.2022r. 
 
UWAGA! 

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 
nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 

 

DYREKTOR  
Jarosław Kycia  


