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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓREGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „DOSTAWA APARATU 
DO ANGIOGRAFII I RTG RAMIENIA C”. 

  
 

Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść 
SWZ.  

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
Zamawiający po dokonaniu szczegółowej analizy z personelem medycznym w tym 
specjalistami z dziedziny kardiologii i radiologii, zgodnie z ich sugestiami, dotyczącymi 
minimalnych potrzeb funkcjonalności oraz skuteczności w leczeniu oraz zapobieganiu 
chorobom kardiologicznym (również diagnostycznym), dostosowuje i modyfikuje niektóre 
istotne parametry techniczne i użytkowe do wymogów sprawnego oraz skutecznego 
prowadzania zabiegów w USK w Olsztynie. Celem modyfikacji OPZ jest zakup aparatury 
medycznej najwyższej jakości i funkcjonalności użytkowej służącej zdrowiu pacjenta a 
także gwarancji bezpieczeństwa prowadzonych zabiegów przez personel medyczny. 
Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji OPZ w sposób następujący: 

Zamawiający dokonuje korekty udzielonych odpowiedzi z dn. 8.07.2022 r. poprzez ich 
anulowanie w pkt j.n. Ostatecznie wymaga złożenia oferty zgodnie z poniższymi zapisami: 

Zestaw 1. Pytanie 5.  

Zal3_OPZ –  Zadanie Nr 1 Ramię C, Punkt 15.  

Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, 
wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej  bezpośrednio z panelu na obudowie detektora;  
Tak – 15 pkt 
Nie – 0 pkt 
Prosimy o usunięcie punktacji w parametrze, który nie ma żadnego wpływu na jakość 
obrazowania, czy komfort użytkowania. Aparat RTG typu ramię C musi być wyważone. 
Praktyka pokazuje, że lekarz pracuje z aparatem który ma zwolnione blokady zamiast 
zastanawiać się który guzik nacisnąć dla jakiego ruchu. Ponadto jeśli lekarz stoi bokiem do 
panelu to funkcjonalność jest nieprzydatna.  
Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji za funkcjonalność, gdzie aparat jest 
wyposażony w dodatkowy przycisk do wyzwalania fluoroskopii dedykowany dla technika 
na dotykowym monitorze. Z naszego doświadczenia klinicznego wynika, że jest to 
najwygodniejsze rozwiązania dla technika obsługującego aparat RTG. 

proponujemy: 
dodatkowa możliwość wyzwalania ekspozycji z panelu dotykowego umieszczonego na 
RTG z ramieniem C – 15 pkt 
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Zamawiający pozostawia pierwotne zapisy w OPZ j.n.:  

15. Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. 
ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i 
obrotu wokół osi pionowej  bezpośrednio z panelu 
na obudowie detektora 

Tak – 15 pkt 

Nie – 0 pkt 

 

 

Zamawiający modyfikuje treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym Załącznikiem 
Nr 3 do SWZ. 

Zestaw 3. Pytanie 8. 

Dot. Pkt 1 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

1 Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i 
uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie 
będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok 
produkcji: min. 2022. 

Tak  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w pełni wartościowe i funkcjonalne wyprodukowane 
w 2021r? 

Zamawiający wymaga złożenia oferty na urządzenie wyprodukowanego w 2022 r. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia starszego, wyprodukowanego 
przed rokiem 2022. 

Zestaw 3. Pytanie 9. 

Dot. Pkt 5 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

5 Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej 
– odjazd ramienia C w bok lub do tyłu do pozycji 
umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze 
wszystkich stron 

Tak  

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewnianiające pozycję umożliwiającą dostęp do 
pacjenta na stole ze wszystkich stron poprzez ręczny bez użycia silników obrót 
zbalansowanego ramienia lub blatu stołu o 900? 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z 
pierwotnie wyspecyfikowanymi zapisami. Silnikowe ustawianie statywu w pozycji 
parkingowej – odjazd ramienia C w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej dostęp do 
pacjenta na stole ze wszystkich stron. 

 

Zestaw 3. Pytanie 10. 

Dot. Pkt 6 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

6 Silnikowe ustawianie statywu w położeniach 
umożliwiających wykonywanie zabiegów w całym 
obszarze ciała pacjenta (ramię C za głową pacjenta 
oraz ramię C z boku pacjenta) – bez konieczności 
przekładania/przesuwania go na stole 

Tak  
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Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające ręczne ustawianie statywu w 
położeniach umożliwiających wykonywanie zabiegów w obszarze ciała pacjenta (ramię C 
za głową pacjenta oraz ramię C z boku pacjenta) – bez konieczności 
przekładania/przesuwania go na stole. 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z 
pierwotnie wyspecyfikowanymi zapisami. Silnikowe ustawianie statywu w położeniach 
umożliwiających wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (ramię C za 
głową pacjenta oraz ramię C z boku pacjenta) – bez konieczności 
przekładania/przesuwania go na stole. 

Zestaw 3. Pytanie 11. 

Dot. Pkt 7 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

7 

Długość obszaru badania bez konieczności 
przekładania/przesuwania pacjenta – pokrycie 
pacjenta leżącego na blacie stołu realizowane 
wyłącznie ruchem statywu i stołu - min. 180 cm 

Wart. 
największa – 2 

pkt. 
180 cm – 0 pkt. 

Wartości 
pozostałe – 

proporcjonalnie 

 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające długość obszaru badania bez 
konieczności przekładania/przesuwania pacjenta – pokrycie pacjenta leżącego na blacie 
stołu realizowane wyłącznie ruchem statywu i stołu - min. 130 cm. Taka wartość jest 
wystarczająca do zastosowań kardiologicznych. 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z 
pierwotnie wyspecyfikowanymi zapisami. Długość obszaru badania bez konieczności 
przekładania/przesuwania pacjenta – pokrycie pacjenta leżącego na blacie stołu 
realizowane wyłącznie ruchem statywu i stołu - min. 180 cm. 

Zamawiający modyfikuje ostatecznie treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym 
aktualnie Załącznikiem Nr 3 do SWZ. 

 

Zestaw 3. Pytanie 12.  

Dot. Pkt 8 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

8 

Głębokość ramienia C (odległość od promienia 
centralnego wiązki do wewnętrznej części ramienia 
C) - min. 89 cm 

Wart. 
największa – 1 

pkt. 
89 cm – 0 pkt. 

Wartości 
pozostałe – 

proporcjonalnie 

 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z głębokością ramienia 80 cm lecz z osia obrotu 
obok stołu co zapewnia niespotykany zakres badania min 135 cm ze statywem za głową 
pacjenta? 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z 
pierwotnie wyspecyfikowanymi zapisami. Głębokość ramienia C (odległość od promienia 
centralnego wiązki do wewnętrznej części ramienia C) - min. 89 cm 

Zamawiający modyfikuje ostatecznie treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym 
aktualnie Załącznikiem Nr 3 do SWZ. 
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Zestaw 3. Pytanie 14 

Dot. Pkt 27 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

27 

Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu - Min. 
3 cm/s 

Wartość 
największa – 3 

pkt. 
3 cm/s – 0 pkt. 

Wartości 
pozostałe – 

proporcjonalnie 

 

Czy Zamawiający dopuści szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu 2 cm/s? 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z 
pierwotnie wyspecyfikowanymi zapisami. Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu - 
Min. 3 cm/s. 

Zamawiający modyfikuje ostatecznie treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym 
aktualnie Załącznikiem Nr 3 do SWZ. 

Zestaw 3. Pytanie 17. 

Dot. Pkt 57 i 58 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW 
GRANICZNYCH Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

57 Pojemność cieplna anody - Min. 3500 kHU Wartość 
największa – 3 

pkt. 
3500 kHU – 0 

pkt. 
Wartości 

pozostałe – 
proporcjonalnie 

 

58 Pojemność cieplna kołpaka - Min. 5000 kHU Wartość 
największa – 3 

pkt. 
5000 kHU – 0 

pkt. 
Wartości 

pozostałe – 
proporcjonalnie 

 

W obecnym brzmieniu parametru nie możemy złożyć ważnej niepodlegającej odrzuceniu 
oferty. 
Wnosimy o dopuszczenie aparatu z lampą zapewniającą nieprzerwana pracę o 
pojemności anody 3000 kHU i kołpaka 2890 kHU i niewprowadzenie punktacji tego 
parametru. Zamawiający zawyżając te wartości parametru premiuje urządzenia 
wysokodawkowe. Czy Zamawiający dopuści zrezygnuje z punktacji i dopuści lampę 
dostosowaną do współczesnych standardów redukcji dawki tj: 

57 Pojemność cieplna anody - Min. 3000 kHU Tak  

58 Pojemność cieplna kołpaka - Min. 2890 kHU Tak  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z 
pierwotnie wyspecyfikowanymi zapisami.  

Poz. 57. Pojemność cieplna anody - Min. 3500 kHU 

Poz. 58. Pojemność cieplna kołpaka - Min. 5000 kHU 
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Zamawiający modyfikuje ostatecznie treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym 
aktualnie Załącznikiem Nr 3 do SWZ. 

Zestaw 3. Pytanie 21. 

Dot. Pkt 77 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH 
Załącznika nr 3. Zadanie 2. Angiograf 

77 Wielkość piksela detektora - Maks. 185 μm Wartość 
najmniejsza – 

2 pkt. 
185 μm – 0 

pkt. 
Wartości 

pozostałe – 
proporcjonalnie 

 

Czy Zamawiający dopuści detektor z pikselem o wielkości 194um? Wnosimy o 
dopuszczenie detektora z wielkością piksela równa 194 µm i wynikająca z niej 
rozdzielczością 2,6 pl/mm. Pragniemy zauważyć, że rozdzielczość ta jest wystarczająca 
do obrazowania angiograficznego. 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z 
pierwotnie wyspecyfikowanymi zapisami. Wielkość piksela detektora - Maks. 185 μm. 

 

Zamawiający modyfikuje ostatecznie treść OPZ zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym 
aktualnie Załącznikiem Nr 3 do SWZ. 
 
 
Informacje dodatkowe: 

Zamawiający informuje, że ww. zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści 
ogłoszenia. Oferowane urządzenia w kosztach Wykonawcy muszą zostać podłączone do 
szpitalnego systemu PACS. 

Na podstawie art.137 ust. 6 Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert oraz 
termin związania ofertą. 

Nowe terminy: 

Składanie ofert – 29.07.2022 r., godz. 10:00 

Otwarcie ofert – 29.07.2022 r., godz. 10:15 

Termin związania ofertą – 27.09.2022 r. 

Powyższe zmiany dotyczą całej dokumentacji przetargowej. 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings 
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