
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań ,  u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

1

Poznań, dnia 24.06.2019 r. 
SR/XV-270-17(7)-EFK/19 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizacj ę Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz  
z wyposa żeniem dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei  w Poznaniu; 
SR/XV-270-17-EFK/19 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 5 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął 
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający 
udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania: 
 
ZESTAW PYTAŃ 1:  
 

Dalsza cz ęść pytań: 
 

CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z TOREM WIZYJNYM DO RAD IOGRAFII I 
FLUOROSKOPII – 1 SZTUKA 
 

1. Zamawiający w pkt. II ppkt.5 wymaga „Istotne elementy oferowanego aparatu tj. generator, 
ścianka zdalnie sterowana, statyw wyprodukowane przez tego samego wytwórcę”. Prosimy o 
wykreślenie tego punktu jako nie zgodnego z Ustawą Prawo Publiczne w zakresie 
ograniczenia konkurencyjności. Praktycznie wszystkie aparaty rtg konfigurowane są przez 
producenta aparatu z podzespołów różnych producentów. W fazie końcowej produkcji produkt 
podlega właściwym testom, walidacji i otrzymuje certyfikat  CE na całe rozwiązanie jako 
produkt konkretnego producenta. Wymóg dostarczenia certyfikatu został opisany w pkt. II 
ppkt. 6 i gwarantuje on dostarczenie produktu zgodnie z wymogami europejskimi. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Zamawiający w pkt. IV ppkt. 48 wymaga „Miernik dawki wbudowany w kolimator lampy RTG”. 

prosimy o zmianę zapisu na „Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lampy RTG i 
generatorem aparatu rtg”. Producenci stosują różne konfiguracje integracji miernika DAP z 
kolimatorem. Proponowany opis nie powoduje ograniczenia konkurencyjności i umożliwi 
złożenie ważnej oferty potencjalnym oferentom. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
3. Zamawiający w pkt. V ppkt. 600 wymaga „Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 30 

mA”. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z prądem pulsacyjnym 20 mA z możliwością 
ustawiń stopniowo co 0,1 mA. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
4. Zamawiający w pkt. IX ppkt. 87 wymaga „Min. jeden monitor w sterowni oraz jeden na wózku 

w pokoju badań”. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 
monitorów skalibrowanych do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą DICOM. 

 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia monitorów skalibrowanych do wyświetlania 
obrazów zgodnie z krzywą DICOM. 
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5. Czy Zamawiający będzie wymagał podłączenia urządzenia do systemu archiwizacji 
długoterminowej PACS? Prosimy o podanie nazwy i modelu używanego w szpitalu systemu 
PACS. 

 
Odpowied ź: Tak. Agfa Impax 6.4.0. 

 
 

CYFROWY APARAT RTG DO ZDJ ĘĆ KOSTNO - PŁUCNYCH – 1 SZTUKA 
 

1. Zamawiający w pkt. I ppkt. V wymaga” Najważniejsze elementy systemu  wyprodukowane 
przez tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE: generator, zawieszenie 
lampy, statyw płucny, interface stacji akwizycyjnej”. Prosimy o wykreślenie tego punktu jako 
nie zgodnego z Ustawą Prawo Publiczne w zakresie ograniczenia konkurencyjności. 
Praktycznie wszystkie aparaty rtg konfigurowane są przez producenta aparatu z podzespołów 
różnych producentów. W fazie końcowej produkcji produkt podlega  właściwym testom, 
walidacji i otrzymuje certyfikat  CE na całe rozwiązanie jako produkt konkretnego producenta. 
Wymóg dostarczenia certyfikatu CE gwarantuje dostarczenie produktu zgodnie z wymogami 
europejskimi. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Zamawiający opisuje aparat rtg. typ zawieszenie sufitowe 3D. Prosimy o jednoznaczną 

informacje, że Zamawiający wymaga aparatu typ zawieszenie sufitowe w wersji w pełni 
zmotoryzowanej tj. z autotrackingiem i auto pozycjonowaniem. Podany opis może sugerować 
możliwośc zaoferowania ap. rtg. zawieszenie sufitowe w wersji półautomatycznej tj. z 
funkcjonalnością autotrackingu. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
3. Zamawiający w pkt. III ppkt. 21 wymaga „Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg, 2,1 MHU” 

Prosimy o dopuszczenie lampy o wartości cieplnej kołpaka 2,0 MHU. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
4. Zamawiający w pkt. III ppkt. wymaga ” Dodatkowe filtry miedziane lub aluminiowe 

zintegrowane z kolimatorem i niezasłaniające światła centratora optycznego”. Prosimy o 
doprecyzowanie czy zamawiający wymaga kolimatora z automatycznym doborem filtrów w 
zależności od wybranego programu anatomicznego. Ma to znaczenie szczególnie w 
przypadku wykonywania przeswietleń dzieciom z doborem automatycznym filtra miedzianego. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
5. Zamawiający w pkt. IV ppkt. 35 wymaga „Max wartość mAs, ≥ 800 mAs”. Prosimy o 

dopuszczenie apratu rtg. z max wartością 600 mAs. Wymagana wartość 800 mAs jak i 
zarówno wnioskowana 600 mAs jest znacznie przekraczają wartości dopuszczalne określone 
we właściwej regulacji o maksymalnych dawka stosowanych w radiografii. Poza tym opisana 
wartość 800 mAs  ogranicza konkurencyjność i możliwość złożenia oferty. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
6. Zamawiający w pkt. V ppkt. 43 wymaga „Zakres ruchu poprzecznego blatu, ≥ 26 cm”. Prosimy 

o dopuszczenie aparatu rtg. z zakresem ruchu poprzecznego 24 cm.  
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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7. Zamawiający w pkt. VI ppkt. 59 wymaga „Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al., ≤ 
0,55 mm Al.” Prosimy o dopuszczenie statywu z współczynnikiem pochłanialności 0,7 mm Al. 
Jest standardowo stosowana wartość w statywach płucnych.  

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
8. Zamawiający w pkt. IX ppkt. 85 wymaga „Jasność monitora, ≥800 cd/m²” prosimy o 

dopuszczenie monitora o jasności 300 cd/m2. Wymóg 800 cd/m2 w przypadku stacji technika 
nie jest uzasadniony. Jest to stacja poglądowa a nie diagnostyczna. Standardowo stosuje się 
monitory o jasności 150 cd/m2. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
9. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia monitora do stacji technika z kalibracja 

krzywej DICOM. 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia monitora do stacji technika z kalibracją 
krzywej DICOM. 

 
10. Czy Zamawiający będzie wymagał  

-raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i  Dicom standard – część 
16 tzn:  
- możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu 
PACS( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM 
Structured Report. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

11. Czy Zamawiający będzie wymagał oprogramowania do wykonywania zdjęć w technice 
bezkratkowej? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

12. Czy zamawiający będzie wymagał dedykowanego oprogramowania do wizualizacji 
cewników? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

13. Czy zamawiający będzie wymagał dedykowanego oprogramowania pediatrycznego z 
podziałem na grupy wiekowe i wagowe? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

14. Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował rozwiązanie: 

możliwości definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej 
następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla 
badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i  pakietu radiologia  ogólna), z 
możliwością wyboru przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do PACSa:  
- radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) 

- jama brzuszna /jama brzuszna  pediatria 

- klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna  

- kościec  /kościec pediatria 
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-  kościec (projekcja osiowa)  /kościec (projekcja osiowa-  pediatria 

Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem   predefiniowanych 
ustawień parametrów algorytmu obróbki  jednym kliknięciem 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

15. Czy Zamawiający będzie wymagał podłączenia urządzenia do systemu archiwizacji 
długoterminowej PACS? Prosimy o podanie nazwy i modelu używanego w szpitalu 
systemu PACS. 

 
Odpowied ź: Tak. Agfa Impax 6.4.0. 

 
 
MOBLINY APARAT CYFROWY DO ZDJ ĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH – 1 SZTUKA 

 

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania aparatu mobilnego 
z dwoma niezależnymi akumulatorami tj. dla jednostki jezdnej i generatora. Proponowane 
rozwiązanie techniczne znacznie wydłuża „żywotność” akumulatorów i ich wymianę. Przypadku 
jednego akumulatora wspólnego dla części jezdnej i generatora, częstotliwość wymiany 
akumulatora waha się w zakresie 1-1,5 roku. Koszt wymiany to ok. 20 000 zł. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Zamawiający w pkt. IV ppkt. 34 wymaga „Maksymalna szerokość aparatu w pozycji 

transportowej ≤60cm” Prosimy o dopuszczenie aparatu o szerokości 68 cm. Proponowana 
wartość ma wpływa na stabilność aparatu przy max. wyciągniętym ramieniu z lampą. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
3. Zamawiający w pkt. IV ppkt. 41 wymaga „Masa aparatu łącznie z akumulatorami ≤ 580 kg” 

Prosimy o dopuszczenie ap. rtg mobilnego o wadze 595 kg. Waga wynika z konstrukcji 
transportowej po złożeniu kolumny lampy do wys. 134 cm i zestawu niezależnych 
akumulatorów dla jednostki jezdnej i generatora. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
4. Zamawiający w pkt. IV ppkt. 42 wymaga ” Akumulatory o pojemności ≥ 60 Ah”. Prosimy o 

dopuszczenie aparatu z niezależnymi akumulatorami o pojemności 9 Ah dla jednostki jezdnej 
umożliwiający jazdę prze 4 godziny z jednego ładowania  i 15 Ah dla generatora 
umożliwiającego pracę przez 20 godzin. Żywotność akumulatora to 7 lat. 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
5. Czy Zamawiający będzie wymagał  

-raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i  Dicom standard – część 
16 tzn:  
- możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu 
PACS( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM 
Structured Report  
 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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6. Czy Zamawiający będzie wymagał oprogramowania do wykonywania zdjęć w technice 
bezkratkowej? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
7. Czy zamawiający będzie wymagał dedykowanego oprogramowania do wizualizacji cewników? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
8. Czy zamawiający będzie wymagał dedykowanego oprogramowania pediatrycznego z 

podziałem na grupy wiekowe i wagowe? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
9. Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował rozwiązanie: 

możliwości definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej 
następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla 
badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i  pakietu radiologia ogólna) ,z 
możliwością wyboru przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa:  
- radiologia ogólna/radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) 

- jama brzuszna /jama brzuszna  pediatria 

- klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna  

- kościec  /kościec pediatria 

-  kościec (projekcja osiowa)  /kościec (projekcja osiowa-  pediatria 

Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem   predefiniowanych 
ustawień parametrów algorytmu obróbki  jednym kliknięciem 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

10. Czy Zamawiający będzie wymagał podłączenia urządzenia do systemu archiwizacji 
długoterminowej PACS? Prosimy o podanie nazwy i modelu używanego w szpitalu systemu 
PACS. 

 
Odpowied ź: Tak. Agfa Impax 6.4.0. 

 
 
 
Niniejszy dokument stanowi integraln ą część SIWZ i jest wi ążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegaj ących si ę o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. 
1/ strona internetowa 
1/ a/a 


