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Dotyczy: pytań złoŜonych w dn. 12.02.2010 r. w przetargu nieograniczonym na dostaw ę 

aparatu RTG wraz z wyposa Ŝeniem ZP/4?2010 
 
Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych  nr  27899 - 2010; data zamieszczenia: 10.02.2010 
 
 
 
Pytanie 1 
Pkt. I 1. Czy Zamawiający przewiduje zróŜnicowanie punktacji dla aparatów RTG 
wyprodukowanych wcześniej niŜ w 2010 roku, w zaleŜności czy jest on fabrycznie nowy, czy 
uŜywany? 
Odpowiedź 
Tak. Załącznik 4,  Pkt. I poz.1 
 
Pytanie 2 
Pkt. II 7 „fartuch miednicowy 0.25 mmPb typ JM szt. 1" 
Czy Zamawiający ma na myśli jeden wybrany rozmiar, czy standardowy komplet złoŜony z 
róŜnych rozmiarów (3 róŜne wielkości)? 
Odpowiedź 
Doprecyzowania Pkt. II poz 7 „wyposaŜenie dodatkowe” w Załączniku Nr 4 do SIWZ –  
„fartuch miednicowy 0.25 mmPb typ JM - kompletny tj. złoŜony z trzech róŜnych rozmiarów  - 
szt 1” 
 
Pytanie 3 
Pkt. II 8 „fartuch ochrona jajników Agz 1mmPb" 
Czy Zamawiający pod słowem „fartuch" ma na myśli osłony na jajniki?  
Odpowiedź 
Tak. Doprecyzowanie Pkt. II poz. 8  „wyposaŜenie dodatkowe” w Załączniku Nr 4 do SIWZ  -  
fartuch ochrona jajników Agz 1mmPb  = osłony na jajniki Agz 1mmPb   
 
 
Pytanie 4 
Pkt. II 10 „fartuch ochrona mosznej Agm 2,0 mmPb" 
Czy Zamawiający pod słowem „fartuch" ma na myśli osłony do ochrony mosznej? 
Odpowiedź 
Tak. Doprecyzowanie Pkt II poz. 10 „wyposaŜenie dodatkowe” w Załączniku Nr 4 do SIWZ -  
fartuch ochrona mosznej Agm 2,0 mmPb  = osłony  do ochrony mosznej Agm 2,0 mmPb   
 
Pytanie 5 
Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu jednego producenta na wszystkie główne 
podzespoły aparatu rtg?  Wprowadzenie przez zamawiającego wymogu, Ŝe oferowane 
poszczególne elementy systemów rentgenowskich muszą pochodzić od tego samego 
producenta są niezrozumiałe, nieuzasadnione i nie poparte Ŝadnym racjonalnym powodem. 
Sytuacja, w której poszczególne elementy aparatu RTG, takie jak lampa, generator czy 



wzmacniacz obrazu, pochodzą od róŜnych producentów, w Ŝaden sposób nie wpływa na 
kompatybilność, wydajność, jakość czy teŜ serwisowanie sprzętu. Zamawiający powinien 
zdawać sobie sprawę, Ŝe poprzez wprowadzone zapisy spowodował, Ŝe inni wykonawcy 
mogący zaoferować konkurencyjny cenowo i równorzędny jakościowo (a nawet lepszy) 
sprzęt nie będą mogli złoŜyć oferty w przedmiotowym postępowaniu 
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający uwaŜa, Ŝe fakt produkcji głównych elementów aparatu rentgenowskiego, 
tj. kolumny, stołu kostnego, statywu do zdjęć płuc i generatora rentgenowskiego, przez 
jednego producenta gwarantuje większą niezawodność i dłuŜszą Ŝywotność oraz niŜsze 
koszty serwisowania aparatury. Zamawiający dopuszcza moŜliwość oferowania lampy 
rentgenowskiej z kołpakiem od innego producenta, mając na względzie fakt, Ŝe istnieje grupa 
firm specjalizujących się w produkcji lamp rentgenowskich, przy równoczesnej obecności 
wśród oferentów licznych firm produkujących aparaturę rentgenowską nie będących 
producentami lamp rentgenowskich 
 
Pytanie 6 
Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu jednego certyfikatu CE i zgłoszenia/wpisu na cały 
oferowany aparat? Wymóg jednego certyfikatu CE na cały aparat jest wymogiem 
bezprawnym i nie mającym Ŝadnego uzasadnienia merytorycznego. Sytuacja, w której na 
kaŜdy z głównych podzespołów aparatu wystawiony jest osobny certyfikat CE i deklaracja 
zgodności potwierdza, iŜ oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym spełniającym 
wszystkie wymogi bezpieczeństwa i jakości. Wskazuje, iŜ kwestia certyfikacji pozostaje 
sprawą indywidualną poszczególnych koncernów. Niektórzy certyfikują określone zestawy, a 
inni zasadnicze ich elementy, co z kolei daje moŜliwość indywidualnej, dostosowanej do 
potrzeb danego klienta konfiguracji aparatu oraz jej łatwej rozbudowy, bez utraty certyfikacji 
na całość systemu (w przeciwieństwie do zestawów posiadających jeden certyfikat na 
określoną konfigurację). Niedopuszczalnym zatem pozostaje w świetle przedstawionej 
powyŜej argumentacji działanie zamawiającego zmierzające w sposób oczywisty do 
ograniczenia liczby wykonawców mogących wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu 
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający określił, Ŝe oferowany aparat musi być dopuszczony do obrotu i uŜywania 
na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Na potwierdzenie tego 
wykonawcy zobowiązani są złoŜyć odpowiedni dokument potwierdzający, Ŝe zaoferowany 
aparat jest dopuszczony do obrotu i uŜywania na terenie Polski zgodnie z ww. ustawą. 
Zamawiający podał, Ŝe dokumentem tym moŜe być certyfikat CE i wpis/ zgłoszenie do 
Rejestru Wyrobów Medycznych. Z opisanego wymogu jednoznacznie wynika, Ŝe 
potwierdzenie jego spełniania dotyczy aparatu, a nie poszczególnych zespołów, z których 
aparat jest złoŜony. Gdyby Zamawiający dopuszczał moŜliwość zaoferowania aparatu nie 
posiadającego wymaganego dokumentu, ale złoŜonego z elementów, które takie dokumenty 
posiadają, zapisałby to w specyfikacji. Poza tym przedmiotem zamówienia jest dostawa i 
uruchomienie stacjonarnego aparatu RTG, a nie zestawu podzespołów rtg 
 
Pytanie 7 
Czy zamawiający nie dopuścił się pomyłki i nie powinien wymagać aparatu fabrycznie 
nowego data produkcji nie wcześniejsza niŜ 2009 rok 
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający wychodzi z załoŜenia, Ŝe oferta na kaŜdy aparat wyprodukowany przed 
2010 rokiem tj. w 2009 lub 2008 dotyczy aparatu uŜywanego i zostanie on oceniony zgodnie 
kryteriami podanymi  w Poz I  pkt 1 Załącznika Nr 4 do SIWZ 
 
Pytanie 7 
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ze stołem o szerokości min 81 cm? 
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, w którym szerokość stołu jest 
mniejsza niŜ 85cm 
 



Pytanie 8  
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem przesuwu poprzecznego blatu 
min 24cm? Jest to tylko 1 cm mniej niŜ warunek graniczny 
Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dopuszcza aparat z zakresem przesuwu poprzecznego blatu stołu 
rentgenowskiego wynoszącym 24cm. 
 
Pytanie 9 
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ze stołem i moŜliwością zmiany jego 
połoŜenia za pomocą sterowników noŜnych? 
Odpowiedź 
Nie. Z uwagi na specyficzne warunki miejsca pracy Zamawiającemu zaleŜy na jak 
największej ergonomii aparatu RTG. 
 
Pytanie 10  
Czy zamawiający dopuści aparat z odległością blat film min 87mm? 
RóŜnica tych odległości wynika z konstrukcji aparatu i nie ma wpływu na jakość obrazu. 
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający podtrzymuje wymóg odległości blat film wynoszący nie więcej niŜ 65mm. 
 
 
Pytanie 11 
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z kolimatorem o obrocie min +/- 45 stopni? 
Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dopuszcza obrót kolimatora w zakresie ±45°. 
 
 
Pytanie 12 
Czy zamawiający dopuści do przetargu statyw o najniŜszym połoŜeniu punktu centralnego 
min 40 cm  
Odpowiedź 
Nie. Zamawiający nie zmienia wartości tego parametru. 
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