
 

 1 

                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 17.10.2013 r. 

znak sprawy: ZP/220/89/13 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i 
uruchomienie aparatu RTG ogólnodiagnostycznego typu DRF do radiografii i fluoroskopii (telekomando). 
 

 
SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA NR 1  

 
Zamawiający dnia 16.10.2013 r. udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
W związku z wątpliwościami Wykonawców, Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na 
pytanie nr 39 i 58:  
 
Pytanie nr 39  
Dotyczy Załącznika nr 5 do formularza oferty, pkt. 104: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania w którym dla największego pola aktywnego 
detektora możliwe jest wykonanie zdjęć seryjnych do 8 kl/s z rozdzielczością 1440 x 1440 [pikxele x 
piksele]? 
Odpowiedź: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 
WĄTPLIWO ŚCI WYKONAWCY: 
Odpowiedź Zamawiającego budzi wątpliwości co do jego intencji i wymagań dotyczących punktu 104 
Załącznika nr 5. Wymóg w punkcie 104 dotyczy radiografii seryjnej wysokiej rozdzielczości (dla całego 
obszaru detektora ≥3 obr/s), jednocześnie pytanie nr 39 dotyczyło radiografii seryjnej wysokiej prędkości. 
Są to niezależne funkcjonalności. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga urządzenia zgodnie z punktem 
104, oraz dopuszcza radiografię seryjną wysokiej prędkości o 8 obr/s dla całego pola aktywnego detektora 
z rozdzielczością 1440 x 1440 pikseli? Obecny stan faktyczny po odpowiedzi na pytania, uniemożliwia 
złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu na jakiekolwiek urządzenie klasy telekomando.  
Aktualna odpowiedź Zamawiającego na wątpliwości Wykonawcy: 
 
Zamawiający dopuszcza, jednocześnie żąda spełnienia parametru z pkt. 104. 
 
Pytanie nr 58 
Załącznik nr 5 do formularza oferty punkt 22. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat w którym ruchy opisane w rozdziale III „ Lampa 
rentgenowska, kolimator, miernik dawki” tj. ruch obrotowy anody, silnikowa kolimacja i silnikowa zmiana 
poziomu filtracji oraz dodatkowo zmiana warstwy przy badaniach tomograficznych są wyłączone z 
wymagań Zamawiającego w tym punkcie?Żaden z producentów nie zapewnia sterowania powyższymi 
ruchami z konsoli pulpitu znajdującego się przy ściance.  Zapewne więc wyłączeniu z wymogu 
Zamawiającego tych właśnie ruchów służyć miało  określenie „bez lampy”. 
Odpowiedź: 
  
Zamawiający nie widzi związku pytania z rozdziałem III „Lampa rentgenowska, kolimator, miernik 
dawki”, nie ma tam mowy o ruchach sterowanych z konsoli pulpitu 
 
WĄTPLIWO ŚCI WYKONAWCY: 
Odpowiedź Zamawiającego budzi wątpliwości co do jego intencji i wymagań dotyczących punktu 22 
Załącznika nr 5. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wymaga aby wszystkie ruchy motorowe – 
silnikowe (bez lampy) były sterowane z konsoli operatora w sterowni i pulpitu znajdującego się przy 
ściance.  W rozdziale III opisane są funkcje wymagające ruchów motorowych. Zgodnie z brzmieniem 
wymogu Zamawiającego powinny one być sterowane z dwóch miejsc. Wymóg ten dotyczy również ruchu 
motorowego wykonywanego podczas zmiany wysokości warstwy tomograficznej (punkt 33 Załącznika nr 
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5). Został on dodatkowo wskazany przez pytającego lecz Zamawiający w ogóle nie odniósł się do tej części 
pytania. W związku z powstałymi wątpliwościami, w celu umożliwienia złożenia w postępowaniu 
jakiejkolwiek ważnej oferty prosimy o jednoznaczną odpowiedź na następujące pytania: 

a) jakie ruchy motorowe – silnikowe wyłączył Zamawiający z wymogu określonego w punkcie 22 
Załącznika nr 5, używając określenia „bez lampy”? 

b) czy ruchy motorowe –silnikowe, konieczne do realizacji funkcji określonych w rozdziale III 
„Lampa rentgenowska, kolimator, miernik dawki” mogą być realizowane wyłącznie z konsoli 
operatora w sterowni? 

c) czy motorowa zmiana wysokości warstwy, konieczna do realizacji funkcji określonej w punkcie 
33 Załącznika nr 5,  może być realizowana wyłącznie z konsoli operatora w sterowni? 

 
Alternatywnie wnosimy o modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie punktu 22 z Załącznika nr 5. Taka 
modyfikacja pozwoliłaby rozwiać wszelkie wątpliwości i umożliwi ć zaoferowanie rozwiązań 
ekonomiczniejszych tj. ze sterowaniem ruchami motorowymi-silnikowymi  np. wyłącznie z konsoli 
operatora w sterowni. 
Aktualna odpowiedź Zamawiającego na wątpliwości Wykonawcy: 
 

A) Zamawiający wymaga ruchów motorowych dotyczących ścianki. 
B) Ruchy opisane w rozdziale III „Lampa rentgenowska, kolimator, miernik dawki”, są 

wyłączone z wymagań w pkt. 22 załącznik 5. 
C) Zgodnie z SIWZ. 

 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu 
na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani 
uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 


