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 SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

SZPITAL  W  IŁ śY 
     27-100 IłŜa, ul. Bodzentyńska 17 
 

SPZZOZ 
SZPITAL:  
ul. Bodzentyńska 17                                
tel.: 0 (nr operatora)48            
fax. : 
Internet: 
www.szpitalilza.com.pl 
E – mail: 
szrilza@szpitalilza.com.pl 
 
NIP 
796-17-04-266 
REGON 
670902293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      
      

 

Do wszystkich  Wykonawców 
 
 
 
 

Data: 
IłŜa, dn. 28.10.2009r. 

 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup cyfrowego aparatu 
RTG kostno-płucnego i aparatu RTG punktowego zębowego.  
Znak: DB/11/2009 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w 
IłŜy na podstawie art.38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007r.Nr 223, poz.1655 
z późn.zm.) udziela odpowiedzi na  wniesione pytania: 
 

 

616-31-75 
616-31-75 
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Dotyczących: pkt.A.1 
Czy Zamawiający dopuści generator wysokiej częstotliwości o częstotliwości 35 kHz. 
Wymagana przez Zamawiającego wartość częstotliwości generatora w przypadku aparatów RTG  
kostno-płucnych nie ma Ŝadnego uzasadnienia a jedynie ogranicza konkurencję. 
Odpowiedź: TAK 
 
 
Pyt. 2 
Dotyczących pkt. A. 2 
Czy Zamawiający dopuści generator wysokiej częstotliwości o mocy 50 KW. 
Wymagana przez Zamawiającego wartość mocy generatora w przypadku aparatów RTG kostno-
płucnych przy aktualnej czułości detektorów cyfrowych nie ma Ŝadnego uzasadnienia a jedynie 
podnosi koszt aparatu i umoŜliwia zaoferowanie detektorów o gorszych parametrach technicznych 
kosztem zwiększenia dawki dla pacjenta. 
Odpowiedź: NIE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pyt. 3 
Dotyczących pkt.A.5 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający programową integrację pulpitu generatora ze stacją 
technika pozwalający na synchronizację ekspozycji  z aktywności detektora cyfrowego? 
Zapis w pkt. A.5 opisuje rozwiązanie jednego producenta co w sposób nieuzasadniony ogranicza 
konkurencję. 
Odpowiedź: TAK 
 
 
Pyt.4 
Dotyczących pkt.B.2 
Czy ze względu na duŜe rozmiary pracowni i w celu optymalnego ich wykorzystania Zamawiający 
podwyŜszy wymóg dla ruchu poprzecznego statywu sufitowego do min. 2500 mm? 
Odpowiedź: : NIE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
W pomieszczeniu RTG ma być zainstalowany dodatkowo zębowy aparat RTG.  
Dodatkowe zwiększanie zasięgu statywu sufitowego lampy cyfrowego aparatu RTG  
kostno – płucnego nie jest korzystne z punktu widzenia funkcjonalności całej pracowni RTG. 
 
 
Pyt.5 
Dotyczących pkt.B.3 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający obrót lampy w osi poziomej ±125°? 
Wymagana przez Zamawiającego wartość nie ma praktycznego zastosowania a jedynie ogranicza 
konkurencję. 
Odpowiedź: TAK 
 
Dotyczących pkt. B.5 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zakres ruchu pionowego lampy 150 cm? 
Wymagana przez Zamawiającego wartość nie ma praktycznego zastosowania a jedynie ogranicza 
konkurencję. 
Odpowiedź: NIE 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 



 3 

 
Dotyczących pkt.B.8 
Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego wymogu? 
Zapis w pkt.B.8 opisuje rozwiązanie jednego producenta co w sposób nieuzasadniony ogranicza 
konkurencję. 
Odpowiedź: NIE 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
Według informacji posiadanych przez Zamawiającego parametr ten jest spełniany przez 
urządzenia kilku producentów i zarzut, iŜ parametr ten spełnia wyłącznie jeden aparat nie 
znajduje potwierdzenia 
 
 
Dotyczących pkt od B.9 do B.20 
Czy Zamawiający wykreśli z tabeli punkty od B.9 do B.20? 
Zapisy w pkt.od B.9 do B.20 opisuje rozwiązanie jednego producenta przyznając mu jako jedynemu 
maksymalną ilość punktów taki sposób oceny eliminuje ewentualnych Wykonawców, którzy 
mogliby upierać się , Ŝe spełniają wymóg pkt.B.8 dodatkowo Zamawiający  kilkakrotnie punktuje 
ten sam parametr tylko opisany inaczej. Zapisy w pkt. Od B.9 do B. 20  a sposób nieuzasadniony 
ograniczają konkurencję. 
Odpowiedź dla punktów od B.9. do B.17 oraz dla punktów B19 i B20:  NIE   
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
W punktach tych Zamawiający punktuje funkcjonalności przydatne w codziennej pracy.  
Odpowiedź dla punktu B.18: TAK  
 
 
Dotyczących pkt. B.23 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający moc dla małego ogniska 30 kW? 
Wymagana przez Zamawiającego wartość nie ma praktycznego zastosowania a jedynie ogranicza 
konkurencję. JeŜeli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o podanie w jakim zakresie 
diagnostycznym będzie wykorzystywał wymagany parametr. 
Odpowiedź: NIE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Dotyczących pkt. B.25 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający pojemność cieplną anody 300 kHU? 
Wymagana przez Zamawiającego wartość nie ma praktycznego zastosowania a jedynie ogranicza  
konkurencję. Aparat kostno-płucny wykonuje pojedyncze ekspozycje nie stawiające przed lampą rtg 
wygórowanych wymagań termicznych . Dodatkowo Zamawiający premiuje punktowo parametry za 
które musi droŜej zapłacić, a których nie jest w stanie wykorzystać. 
Odpowiedź: NIE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Pyt. 
Dotyczy pkt.B.26 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający pojemność cieplną anody 1,6MHU? 
Wymagana przez Zamawiającego wartość nie ma praktycznego zastosowania , a jedynie ogranicza 
konkurencję. Aparat kostno-płucny wykonuje pojedyncze ekspozycje nie stawiające przed lampą rtg 
wygórowanych wymagań termicznych. Dodatkowo Zamawiający premiuje punktowo parametry  za 
które musi droŜej zapłacić, a których nie jest w stanie wykorzystać. 



 4 

Odpowiedź: NIE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Dotyczących pkt.B.25 – z treści wynika, Ŝe pytanie dotyczy punktu B.27. 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający szybkość chłodzenia anody 100 kHU/min? 
Wymagana przez Zamawiającego wartość nie ma praktycznego zastosowania , a jedynie ogranicza 
konkurencję. Aparat kostno-płucny wykonuje pojedyncze ekspozycje nie stawiające przed lampą rtg 
wygórowanych wymagań termicznych. Dodatkowo Zamawiający premiuje punktowo parametry  za 
które musi droŜej zapłacić, a których nie jest w stanie wykorzystać. 
Odpowiedź: NIE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Dotyczących pkt. C.2 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający stół o szerokości blatu 75 cm? 
Odpowiedź: TAK 
 
 
Dotyczących pkt. C.5 i C.9 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający stół diagnostyczny z odległością płyta stołu detektor 
67 mm? 
Zamawiający dwukrotnie punktuje ten sam parametr. 
Odpowiedź dla pkt C.5: Zamawiający wykreśla ten punkt z SIWZ 
Odpowiedź dla pkt C.9: NIE 
 
 
Dotyczących pkt. C.8 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający stół diagnostyczny o pochłanialności blatu 0,76 
mmAl? 
Odpowiedź: NIE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Dotyczących pkt.D  
Czy w celu optymalnego wykorzystania rozmiarów pracowni oraz zalet zawieszenia sufitowego 
lampy Zamawiający będzie oczekiwał aby statyw do zdjęć odległościowych posiadał uchylny panel 
Bucky umoŜliwiający wykonanie zdjęć promieniem pionowym na statywie do zdjęć 
odległościowych, funkcja taka jest niezbędna do wykonywania zdjęć z kratką 
przeciwrozproszeniową w projekcji AP i bocznej bez przekładania pacjenta? 
Brak funkcjonalności typowych dla zamawianego systemu a wymaganie i wysoka punktacja dla 
cech rzadko spotykanych i mało uŜytecznych w pracowni posiadanej przez Zamawiającego 
powoduje wypaczenie  punktacji i niemoŜliwość oceny rzeczywistych wartości uŜytkowych 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: TAK 
 
 
Dotyczących pkt.E.10 
Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację 10 pkt. Dal cyfrowych płaskich paneli 
detekcyjnych o rozdzielczości ≥7,5 mln pikseli? 
Wymóg postawiony przez Zamawiającego został określony na bardzo niskim poziomie. 
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Płaskie detektory cyfrowe w ofertach w większości oferentów posiadają rozdzielczości powyŜej 7 
mln pikseli, a często nawet 9 mln pikseli parametr oceniony w pkt. E.10 jest podstawowym 
parametrem określającym jakość aparatu dlatego dziwne jest, Ŝe Zamawiający skoncentrował się na 
ocenie tylko w zakresie najniŜszych dostępnych na rynku rozwiązań. 
Brak rzetelnej oceny tak istotnego i miarodajnego  parametru a jednocześnie wymaganie i wysoka 
punktacja dla cech rzadko spotykanych i mało uŜytecznych pracowni posiadanej przez 
Zamawiającego powoduje wypaczenie punktacji niemoŜliwość oceny rzeczywistych wartości 
uŜytkowych przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: NIE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Dotyczących pkt. E.11 
Czy Zamawiający  wprowadzi dodatkową punktację 10 pkt. dal  cyfrowych płaskich paneli 
detekcyjnych o posiadających wielkość pojedynczego piksela ≤ 140µm? 
Wymóg postawiony przez Zamawiającego został określony na bardzo niskim poziomie. Wielkość 
pojedynczego piksela jest podstawowym parametrem określającym jakość aparatu dlatego dziwne 
jest , Ŝe  Zamawiający ograniczył się w ocenie tylko jednego poziomu punktacji . Brak rzetelnej 
oceny tak istotnego i miarodajnego parametru a jednocześnie wymaganie i wysoka punktacja dla 
cech rzadko spotykanych i mało uŜytecznych w pracowni posiadanej przez Zamawiającego 
powoduje wypaczenie punktacji i niemoŜliwość oceny rzeczywistych wartości uŜytkowych 
przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź: NIE. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
 
Dotyczących pkt. E .13 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający szybkość otrzymania podglądu zdjęcia na konsoli 
technika max. 6 s? 
Systemy o wyŜszej rozdzielczości posiadają najczęściej nieco dłuŜsze czasy przesyłania zdjęć. W 
zamian za ich jakość oczywiście. Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe zamawiany aparat jest systemem 
zdjęciowym wykonującym pojedyncze ekspozycje i czas otrzymania podglądu  
czy pełnego zdjęcia liczony  w pojedynczych sekundach wobec czasu przygotowania pacjenta lub 
przełoŜenia go do kolejnej ekspozycji nie ma Ŝadnego znaczenia. Postawienie takiego wymogu 
oznacza premiowanie rozwiązania o gorszej rozdzielczości poprzez parametr nie mający istotnego 
znaczenia. 
Odpowiedź: TAK 
 
 
Dotyczących pkt E.14 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający szybkość otrzymania pełnego zdjęcia na konsoli 
technika max.20 s? 
Systemy o wyŜszej rozdzielczości posiadają najczęściej nieco dłuŜsze czasy przesyłania zdjęć. W 
zamian za ich jakość oczywiście. Pragniemy zwrócić uwagę , Ŝe zamawiany aparat jest systemem 
zdjęciowym wykonującym pojedyncze ekspozycje i czas otrzymania podglądu czy pełnego zdjęcia 
liczony w pojedynczych sekundach wobec czasu przygotowania pacjenta lub przełoŜenia go do  
kolejnej ekspozycji nie ma Ŝadnego znaczenia. Postawienie takiego wymogu oznacza premiowanie 
rozwiązania o gorszej rozdzielczości poprzez parametr nie mający istotnego znaczenia. 
Odpowiedź: TAK 
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Dotyczących pkt.E.15 
Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację 10 pkt. Dal cyfrowych paneli detekcyjnych o 
wadze ≤4kg?  
Waga cyfrowego płaskiego panela detekcyjnego ma bardzo istotny wpływ na wygodę pracy 
techników a takŜe na bezpieczeństwo uŜytkowania. Brak rzetelnej oceny tak istotnego parametru a 
jednocześnie wymaganie i wysoka punktacja dla cech rzadko spotykanych i mało uŜytecznych w 
pracowni posiadanej przez Zamawiającego powoduje wypaczenie punktacji i niemoŜliwość oceny 
rzeczywistych wartości uŜytkowych przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź: TAK 
 
 
Dotyczących pkt. E.16 i E17 
Prosimy o podanie jakie konkretnie badania Zamawiający zamierza wykonać formułując wymogi w 
zakresie obciąŜenia cyfrowego płaskiego panela detekcyjnego. 
Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe nie wielkość detektora nie obejmuje całego ciała pacjenta i nie 
wykonuje się projekcji pacjentów  stojących ani siedzących całą swą masą na cyfrowym płaskim 
panelu detekcyjnym. Formułowanie wymogów nie mających uzasadnienia w praktyce ogranicza 
konkurencję. Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu. 
Odpowiedź dotycząca pkt E.16.: Zamawiający zamierza wykonywać ortopedyczne zdjęcia 
kośćca stóp pacjentów pod obciąŜeniem ciała. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Odpowiedź dotycząca pkt E.17: Zamawiający zamierza wykonywać zdjęcia masywnych 
pacjentów leŜących na łóŜku. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Dotyczących pkt.F.5 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod określeniami: „parametr 
przedekspozycyjny” oraz harmonizacja? Jednocześnie prosimy o rezygnację z wymogu opisanego w 
pkt. F.5 poniewaŜ opisuje rozwiązanie jednego producenta co w sposób nieuzasadniony ogranicza 
konkurencję. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten punkt z SIWZ 
 
 
Dotyczących pkt. F.10 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający ilość obrazków diagnostycznych moŜliwych do 
zapisania w pamięci wewnętrznej konsoli operatorskiej technika ≥1000? 
Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe konsola technika nie słuŜy do archiwizacji badań zwłaszcza, Ŝe 
przedmiot zamówienia obejmuje dostawę serwera PACS/RIS. Prosimy takŜe o zestawienie 
stawianego przez Zamawiającego wymogu z ilością badań wykonywanych przez pracownię.  
Odpowiedź: TAK 
 
 
Dotyczących pkt. F.13 
Czy Zamawiający uzna za spełniający na „TAK” system posiadający konsole operatorską technika, 
w której obrazy odrzucone są składowane w folderze o nazwie „odrzucone”? 
 
Odpowiedź: TAK 
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Pytanie: 
Czy Zamawiający zrezygnuje  z następujących parametrów: 
 
Załącznik nr 1. 
 

1) B.18 – MoŜliwość zmiany danych pacjenta z panelu sterującego usytuowanego na kołpaku 
lampy ( wybór innego pacjenta z kolejki do badań). 

 
2) F.8 – Funkcje archiwizacji i dokumentacji w min. zakresie: 

 
• transfer obrazów do sieci, 
• automatyczne i ręczne ustawienie formatu wydruków, 
• automatyczna (konfigurowalna) dystrybucja danych. 

 
 
Odpowiedź dotycząca pkt. B.18.: TAK 
Odpowiedź dotycząca pkt. F.8.: TAK 
 
 
 
 
Uwaga: Dla umoŜliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi naleŜy załączyć 
materiały prospektowe , dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu  
(w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem). 
 
 


