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Znak sprawy:  DZP.262.225.2019                             Warszawa, dnia 05.12.2019 r.  

       WYKONAWCY 
       BIORĄCY  UDZIAŁ  W  POSTĘPOWANIU 
 
Dotyczy: Postępowanie nr DZP.262.225.2019 – Dostawa aparatu RTG z ramieniem C, jego instalacja i 
instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup 
finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawą”, w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ dotyczących w/w 
postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1: 
Szanowni Państwo,  
Chciałbym przedstawić Państwu ofertę na przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do 
diagnostyki obrazowej.  
Jak zapewne Państwo wiecie, obowiązek wykonywania przez pracowników jednostek ochrony 
zdrowia tzw. testów podstawowych, wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla 
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 884). Ich szczegółowy zakres, 
określa załącznik nr 6 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Po nowelizacji w/w Rozporządzenia 
zestawy do kontroli jakości są jeszcze bardziej atrakcyjne pod względem cenowym w porównaniu z 
usługą.  
Moment zakupu aparatu diagnostycznego jest doskonałym momentem na zakup sprzętu do kontroli 
jakości, której koszt jest nieporównywalnie mały względem cen takich urządzeń jak tomograf, 
rezonans czy zwykły aparat rentgenowski. Bardziej opłacalny, z finansowego punktu widzenia, jest 
zakup sprzętu do kontroli jakości, niż zlecanie wykonywanie testów wyspecjalizowanym podmiotom.  
Dodatkowo, dokonanie stosownych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
rozszerzenie przedmiotu zamówienia o przyrządy do kontroli jakości wiąże się w ogólnym 
rozrachunku z pokaźnymi oszczędnościami po stronie Zamawiającego.  
Jako jedyny Polski producent sprzętu do testowania aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej 
oraz radioterapii mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zestawy do wykonywania 
wszystkich testów podstawowych różnych aparatów diagnostycznych (radiografia, mammografia i 
tomografia komputerowa, zależnie czego Państwo potrzebujecie).  
Zapraszam do obejrzenia filmiku prezentującego nasze rewolucyjne oprogramowanie Pro-Control, 
wchodzące w skład zestawów, które ujednolici i zautomatyzuje kontrolę jakości we wszystkich 
pracowniach diagnostycznych od stomatologii, przez radiografię i mammografię, po tomografię 
komputerową, rezonans magnetyczny i medycynę nuklearną:  
www[…….]_youtube.pl  
Cała kontrola jakości w jednym miejscu.  
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Więcej na: www[…….]_youtube.pl gdzie można pobrać wersję demonstracyjną oprogramowania.  
Zachęcam do rozważenia zakupu sprzętu do kontroli jakości, który nie tylko pozwoli spełnić 
wymagania prawne, ale i da Państwu pewność, że cała aparatura diagnostyczna stale funkcjonuje 
prawidłowo i gwarantuje najwyższą jakość diagnostyki w Państwa pracowniach obrazowych.  
W razie pytań proszę o kontakt.  
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Opisany w SIWZ przedmiot zamówienia spełnia 
założone przez Zamawiającego cele, w związku z powyższym nie ma potrzeby rozszerzenia 
przedmiotu postępowania o dodatkowe produkty. 
 
Pytanie 2: 
W związku z dostawą aparatu RTG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 
licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostarczenia licencji, ponieważ posiada nieograniczoną liczbę 
licencji na RIS/PACS. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem 
RIS/PACS na koszt Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem 
RIS/PACS na koszt Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SIWZ – 
Formularza wymaganych warunków technicznych poprzez dodanie poz. 64, nadając jej brzmienie: 
 

64. Integracja i konfiguracja dostarczanego urządzenia z posiadanym 

systemem RIS/PACS 

Tak TAK/NIE  
 

 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające 

poprawną komunikację aparatu RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak  

w SIWZ? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające 
poprawną komunikację aparatu RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak  
w SIWZ. 
 
Zmieniony Załącznik nr 2 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: https://dzp.spcsk.pl 
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