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           ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

                                                                                                    

 

dotyczy: 

 

„Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatów 

rentgenowskich dwoma detektorami bezprzewodowymi”  

 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

1. Detektory bezprzewodowe – szt. 2: 
 

• Czy Zamawiający dopuszcza detektor, który może pracować z jedną baterią? 
o Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 
• Czy Zamawiający dopuszcza detektor, który pracuje na jednej baterii z maksymalnym 

czasem pracy bez wymiany baterii: 4,8 godziny? 
o Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 
• Czy Zamawiający dopuszcza detektor pracujący na jednej baterii o wadze łącznej 

(detektor+bateria): 3,4 kg? 
o Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 
• Proszę o dopuszczenie detektora posiadającego łączność bezprzewodową za pomocą 

dwóch anten. 
o Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.  

 
• Proszę o dopuszczenie detektora z klasą szczelności: IP 53. 

o Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  
 

• Wnioskuję o dopuszczenie przez Zamawiającego detektora z obciążeniem na całej 
powierzchni do 300 kg. 

o Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

• Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego obciążenia detektora na polu o powierzchni 
16 cm² do 100 kg. 

o Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 



                        
 

• Czy Zamawiający dopuszcza detektor o zakresie maksymalnej temperatury dla pracy do 
35 °C. 

o Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.  
 

• Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli sterownik umożliwiający 
pracę przewodową z maksymalnie dwoma detektorami z jednoczesnym ładowaniem 
baterii? 

o Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

2. Stacja technika (2 szt.) z oprogramowaniem do akwizycji i monitorem przeglądowym: 
 
• Czy Zamawiający dopuszcza do komputera z napędem optycznym z funkcją nagrywarki 

DVD +/-RW zasilany zewnętrznie po USB z zasilaczem zewnętrznym lub zasilaniem przez 
USB-C? 

o Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenie stacji technika 
z zewnętrzną nagrywarką podłączaną przez USB. 
 

• Prosimy o dopuszczenie monitora przeglądowego o jasności 330 cd/m2 
o Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ. 

 
• Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego, o wykreślenie zapisu o wymaganych 

dyskach komputera stacji akwizycyjnej działających w systemie RAID 1. Wykonawca 

pragnie nadmienić, że pojedynczy dysk SSD o pojemności 240GB z wydzieloną 

przestrzenią partycji Recovery będzie w zupełności wystarczającym dla Zamawiającego, 

w związku z tym, że Zamawiający korzysta z systemu PACS firmy Softmed i przesyła 

obrazy z stacji roboczej do serwera. 

o Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.  
 

• Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego, o wykreślenie zapisu o wymaganym 
standardzie DICOM Part 14 dla monitora stacji akwizycyjnej, ponieważ do stacji technika 
nie jest wymagany monitor medyczny. 

o Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

• Czy Zamawiający posiada licencje pracujących obecnie w Szpitalu systemów RIS i PACS, 
niezbędne dla uruchomienia dwóch stacji akwizycyjnych, tzn: dwie licencje list roboczych 
DICOM (DICOM Worklist), dwie licencje węzłów DICOM (DICOM Node)? 

o Odpowiedź: Zamawiający dysponuje niezbędnymi licencjami do  
podłączenia dwóch nowych źródeł DICOM na potrzeby przyjmowania 
obrazów do archiwum PACS.  
 

• Czy dwie stacje akwizycyjne winny być obsługiwane niezależnie przez dwie licencje list 
roboczych DICOM i powinny stanowić dwa oddzielne węzły DICOM, czy też powinny one 
wykorzystywać jedną wspólną licencję listy roboczej i być widziane przez system 
radiologiczny jako pojedynczy węzeł DICOM? 

o Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż dwie stacje akwizycyjne powinny 
stanowić dwa oddzielne węzły DICOM. 
 

3. Komputer stacji opisowej z monitorem biurowym -1 szt.: 
 

• Czy Zamawiający dopuszcza do komputera z napędem optycznym z funkcją nagrywarki 
DVD +/-RW zasilany zewnętrznie po USB z zasilaczem zewnętrznym lub zasilaniem przez 
USB-C? 

o Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 



                        
 

• Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komputera z napędem optycznym 5,25 cala, tzw. 
"half high" o rozmiarze panela przedniego- 30x146mm? 
Prosimy o doprecyzowanie niniejszego zapisu, ponieważ często w handlu pojawiają się 
również nazwy "napęd 5,25cala", odnoszące się do napędów typu "slim". 

o Odpowiedź: Zamawiający wymaga napęd optyczny o pełnym wymiarze 
5,25’’ i nie dopuszcza napędów typu „slim”. 
 

4. Medyczny monitor przeglądowy - 1 szt.: 
 

• Czy w przypadku wyżej wymienionego urządzenia Zamawiający wymaga dostarczenia 
wskazanej przez producenta monitora karty grafiki PCI-Express, która przeszła proces 
walidacji dla oferowanego modelu, co w konsekwencji zapewnia utrzymanie na 
odpowiednim poziomie luminancji w trybie pracy z korekcją wg. krzywej DICOM? 

o Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania monitora wraz z 
dedykowaną kartą graficzną. 
 

• Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 64 miał na myśli kąt 
pochylenia? 

o Odpowiedź: Tak. 
 

5. Medyczny monitor przeglądowy – 4 szt.: 
 

• Wnioskujemy o podwyższenie wymagania w zakresie rozdzielczości monitora 
przeglądowego do minimum 8 MP. 

o Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SWZ.  
 

• Czy w przypadku wyżej wymienionego urządzenia Zamawiający wymaga dostarczenia 
wskazanej przez producenta monitora karty grafiki PCI-Express, która przeszła proces 
walidacji dla oferowanego modelu, co w konsekwencji zapewnia utrzymanie na 
odpowiednim poziomie luminancji w trybie pracy z korekcją wg. krzywej DICOM? 

o Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania monitora wraz z 
dedykowaną kartą graficzną. 

 
• Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 75 miał na myśli kąt 

pochylenia? 
o Odpowiedź: Tak. 

 
6. Załącznik nr 3 do SWZ 

• Prosimy o modyfikację treści oświadczenia. Wnioskowana przez nas treść oświadczenia: 
„Posiadam/y wymagane ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 r., 
poz. 186 z późn. zm.) dokumenty dopuszczające oferowane wyroby medyczne tj. bezprzewodowy 
detektor cyfrowy 43,00 cm x 43,00 cm wraz z oprogramowaniem do akwizycji i monitorem 
przeglądowym do obrotu oraz zobowiązujemy się do dostarczenia ich na każde żądanie 
Zamawiającego.” 
 

o Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie  
Dot. Załącznik nr 4 do SWZ, „Wzór umowy”, § 5, ust. 8 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę zapisów w projekcie umowy, w 
§ 5, ust. 8 wg. poniżej propozycji: 
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w sytuacji, 
gdy: 

a) W terminie 10 dni od zgłoszenia usterki, w sytuacji, gdy Wykonawca nie naprawi 
uszkodzonego przedmiotu umowy, ale Wykonawca nie wywiązał się z zapisów § 5, 
ust. 8 umowy i nie dostarczył Zamawiającemu zastępczego przedmiotu umowy na 
czas trwania naprawy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony i w związku 



                        
 

z tym Zamawiający nie może kontynuować pracy na sprzęcie zastępczym, lub gdy po 
wykonaniu dwóch napraw przedmiotu umowy, nastąpi kolejna taka sama wada 

b) W terminie 30 dni od zgłoszenia usterki, w sytuacji, gdy Wykonawca nie naprawi 
uszkodzonego przedmiotu umowy, ale Wykonawca wywiązał się z zapisów § 5, ust. 8 
umowy i dostarczył Zamawiającemu zastępczy przedmiot umowy na czas trwania 
naprawy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony i w związku z tym 
Zamawiający może kontynuować pracę na sprzęcie zastępczym, lub gdy po wykonaniu 
dwóch napraw przedmiotu umowy, nastąpi kolejna taka sama wada. 

Na wymieniony przedmiot umowy, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia przekazania go do 
użytkowania. 
 

o Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

                                                                                                   ………Kierownik Zamawiającego……………… 

 


