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Znak sprawy:  DZPUCK.262.037.2020                        Warszawa, dnia 04.03.2020 r.  

        
WYKONAWCY 

       BIORĄCY  UDZIAŁ  W  POSTĘPOWANIU  
 
Dotyczy: Postępowanie nr DZPUCK.262.037.2020 – Dostawa wraz z montażem 2 sztuk detektorów  
w aparatach rtg POLYRAD PREMIUM firmy Radiologia. 
 
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: 
Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ 
I Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z jedną lampą rtg  
Pkt. 13 
Czy Zamawiający dopuści detektor z wielkością piksela 148 µm ? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści detektor z wielkością piksela 148 µm. 
W związku z powyższym pkt 13 części I Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

13. Rozmiar pojedynczego piksela nie większy niż  

148µm 

TAK  

 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ 
I Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z jedną lampą rtg  
Pkt. 30 
Czy Zamawiający dopuści detektor o łącznej wadze z bateria 3,6 kg ? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści detektor o łącznej wadze z baterią 3,6 kg. 
W związku z powyższym pkt 30 części I Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

30. Waga detektora wraz z baterią nie większa niż 

3,6kg 

TAK  
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Pytanie 3: 
Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ 
I Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z jedną lampą rtg  
Gwarancja i serwis gwarancyjny 
Pkt. 1 
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli testy specjalistyczne aparatu RTG wymagane 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego czy też chodzi o jakieś inne testy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli testy specjalistyczne aparatu RTG wymagane rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. 
 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ 
II Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg 
Pkt. 5 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy detektor do ucyfrowienia aparatu RTG Polyrad Premium 
dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg posiadający własną stację technika do jego obsługi? 
Odpowiedź pozytywna pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli oferent wyposaży aparat w stację technika 
umożliwiającą pełną obsługę użytkową i serwisową aparatu tak, jak w oryginalnej konfiguracji 
aparatu. 
 
W związku z tym pkt 5 części II Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

5. Pełna integracja detektora z aparatem RTG 

posiadanym przez Zamawiającego, z zachowaniem 

obecnych  funkcjonalności  aparatu w tym 

interfejs do generatora WN pozwalający na 

obsługę za pomocą jednego monitora operatora z 

obsługą generatora i systemu obrazowego i pełną 

komunikacją pomiędzy aparatem RTG, systemem 

cyfrowym i detektorami 

lub 

dostarczenie dodatkowej stacji roboczej 

umożliwiającej  pełną obsługę użytkową i 

serwisową aparatu tak, jak w oryginalnej 

konfiguracji aparatu. 

TAK  
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Pytanie 5: 
Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ 
II Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg 
Pkt. 13 
Czy Zamawiający dopuści detektor z wielkością piksela 148 µm ? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści detektor z wielkością piksela 148 µm. 
W związku z powyższym pkt 13 części II Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

13. Rozmiar pojedynczego piksela nie większy niż  

148µm 

TAK  

 
Pytanie 6: 
Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ 
II Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg 
Pkt. 30 
Czy Zamawiający dopuści detektor o łącznej wadze z bateria 3,6 kg ? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści detektor o łącznej wadze z bateria 3,6 kg. 
W związku z powyższym pkt 30 części I Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

30. Waga detektora wraz z baterią nie większa niż 

3,6kg 

TAK  

 
 
Pytanie 7: 
Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ 
II Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma lampami rtg 
Gwarancja i serwis gwarancyjny 
Pkt. 1 
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli testy specjalistyczne aparatu RTG wymagane 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego  czy też chodzi o jakieś inne testy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli testy specjalistyczne aparatu RTG wymagane rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. 
 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy: Załącznik nr 5 - wzór Umowy, § 1, pkt 4, poz. c) 
„Wykonawca oświadcza, że: 
(…) 
c) osoby delegowane do wykonania czynności serwisowych posiadają stosowne indywidualne 
certyfikaty wystawione przez producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela albo 
niezależną jednostkę uprawnioną do szkolenia i wystawiania ww. certyfikatów w zakresie 
wykonywania napraw modeli urządzeń będących przedmiotem zamówienia.” 
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Prosimy o potwierdzenie, że wymagane certyfikaty w zakresie wykonywania napraw modeli urządzeń 
będących przedmiotem zamówienia dotyczą, zgodnie z przedmiotem zamówienia („Przenośne 
detektory - 2 szt. dedykowane do współpracy z posiadanymi aparatami RTG POLYRAD PREMIUM 
produkcji Radiologia SA”), oferowanych detektorów oraz aparatu RTG POLYRAD PREMIUM produkcji 
Radiologia SA. 
Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga (patrz Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu Zamówienia), aby 
zachodziła „pełna integracja detektora z aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego,  
z zachowaniem obecnych  funkcjonalności aparatu w tym interfejs do generatora WN pozwalający na 
obsługę za pomocą jednego monitora operatora z obsługą generatora i systemu obrazowego  
i pełną komunikacją pomiędzy aparatem RTG, systemem cyfrowym i detektorami”.  
Napraw aparatu RTG zintegrowanego z cyfrowym systemem obrazowym, zawierającym detektory 
DR, powinny dokonywać osoby legitymujące się certyfikatami w zakresie wykonywania napraw 
aparatu POLYRAD PREMIUM oraz certyfikatami w zakresie wykonywania napraw zastosowanego 
systemu obrazowego, łącznie. Jest to warunek właściwej obsługi technicznej zintegrowanego 
cyfrowego aparatu RTG. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 9: 
Dotyczy: Załącznik nr 2, Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma 
lampami rtg, pkt 4. 
Prosimy o potwierdzenie, że zachowana ma być pierwotna konfiguracja dwudetektorowa tego aparatu, 
z detektorem stacjonarnym 43 cm x 43 cm, zabudowanym w statywie do zdjęć odległościowych i 
detektorem bezprzewodowym obsługującym stanowisko stół kostny oraz ekspozycje tzw. swobodne. 
Zgodnie z punktem 5 Załącznika nr 2 wymagana jest „Pełna integracja detektora z aparatem RTG 
posiadanym przez Zamawiającego, z zachowaniem obecnych funkcjonalności aparatu…”  - aparat RTG 
Polyrad Premium  dwustanowiskowy z dwoma lampami rtg jest aparatem dwudetektorowym. 
Także z uwagi na dużą ilość wykonywanych badań wykonywanych na dwustanowiskowym aparacie 
RTG, z dwoma lampami rtg, zaleca się zachowanie dotychczasowej konfiguracji dwudetektorowej 
tego aparatu tj. jeden detektor bezprzewodowy 35x43 cm do stanowiska stół kostny oraz do 
ekspozycji tzw. swobodnych oraz drugi stacjonarny  detektor 43x43cm do stanowiska statyw płucny. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany pkt 5 części II Opisu przedmiotu zamówienia, nadając mu brzmienie: 

5. Pełna integracja detektora z aparatem RTG 
posiadanym przez Zamawiającego, z 
zachowaniem obecnych  funkcjonalności  aparatu 
w tym interfejs do generatora WN pozwalający 
na obsługę za pomocą jednego monitora 
operatora z obsługą generatora i systemu 
obrazowego i pełną komunikacją pomiędzy 
aparatem RTG, systemem cyfrowym i 
detektorami 
lub 
dostarczenie dodatkowej stacji roboczej 
umożliwiającej  pełną obsługę użytkową i 

TAK  
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serwisową aparatu tak, jak w oryginalnej 
konfiguracji aparatu. 

 
 
Pytanie 10: 
Dotyczy:  Załącznik nr 2, Detektor do aparatu RTG Polyrad Premium dwustanowiskowego z dwoma 
lampami rtg, pkt 4. 
Prosimy o wykreślenie wymogu „Możliwość zamiennego używania detektora bezprzewodowego  
w obu stanowiskach aparatu RTG”. 
Zwracamy uwagę, że ten aparat RTG ma konfigurację dwudetektorową - stanowisko ze statywem do 
zdjęć odległościowych ma być obsługiwane przez stacjonarny detektor 43 x 43 cm.  
Możliwość użycia detektora WiFi na tym stanowisku wymagałoby demontażu stacjonarnego 
detektora 43 x 43 cm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany poprzez wykreślenie pkt. 4 części II Opisu przedmiotu zamówienia. 

 
 
Pytanie 11: 
Dotyczy: Załącznik nr 5, Umowa § 3 ust. 10 
Prosimy o potwierdzenie, że gwarancją nie są objęte elementy zużywalne (materiały eksploatacyjne, a 
w szczególności akumulatory i baterie), co pozwoli na zaoferowanie długiego okresu gwarancji.  
Zwracamy uwagę, iż materiały eksploatacyjne ulegają naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji 
urządzenia, a tym samym Wykonawca nie ma wpływu na czas ich zużycia (jest on zależny od ilości 
wykonanych cykli ładowań, które zależą od intensywności pracy Zamawiającego). Brak zgody, 
skutkuje koniecznością uwzględnienia kosztów ww. elementów/materiałów w ofercie Wykonawcy, 
co może skutkować przekroczeniem budżetu Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje elementów zużywalnych. 
 
 
 
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający zamieścił na stronie 
internetowej: https://dzp.spcsk.pl 
 
 
           

https://dzp.spcsk.pl/

