
Toruń, 2019-08-13 

 

 

L.dz. SSM.DZP.200.154.2019 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 08.08.2018 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na 
nie odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do 
podwykonawców, jeśli wykonawca nie zamierza powoływać się na ich zasoby.  

 
Z uwagi na fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma jedynie 
charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą 
ostatecznie odpowiedzialność ponosi wykonawca. Konieczność przedłożenia dokumentacji 
podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiło na etapie składania ofert 
jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego. 

 
W przypadku podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie się powoływać wymagane 
dokumenty, w tym JEDZ zostaną przedłożone. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 
Z uwagi na zakres i złożoność przedmiotu zamówienia, wnosimy o wydłużenie terminu realizacji 
do 12 tygodni oraz o ujednolicenie zapisów SIWZ pkt. IV.1 oraz umowy § 3 (aktualnie wskazane 
terminy są sprzeczne - 8 tygodni na dostawę vs 6 tygodni na pełną realizację wraz z dostawą, 
instalacją i szkoleniami). 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Patrz modyfikacja SIWZ. 

 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający w ramach miarkowania kar umownych dopuści naliczanie kary umownej, o 
której mowa w umowie § 11 pkt 1.2 od wartości urządzenia w przypadku jego wad / usterek lub w 
okresie gwarancji z tytułu niedotrzymania terminów usunięcia awarii jeśli wykonawca w 
formularzu cenowym wskaże wartość systemu medycznego ze stawką 8% VAT i oddzielnie 
usług/innych świadczeń objętych stawką 23% VAT? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 
Zamawiający wymaga opracowania projektu osłon stałych. Prosimy o przedstawienie informacji: 
 O grubości i materiale z którego wykonane jest każda ze ścian oraz strop w gabinecie RTG 
 o ochronności istniejących drzwi do gabinetu RTG i sterowni oraz o ochronności szyby w 

sterowni. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
1. Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej gr. 2 i 1/2 cegły - wraz z obustronnym tynkiem 
cementowo-wapiennym 71 cm, 
2.Ściana między pomieszczeniem i korytarzem z cegły ceramicznej pełnej gr. 2 cegły - wraz z 
obustronnym tynkiem cem.-wap. 54 cm, 



3. Ściana poprzeczna prawa ( przy sterowni ) z cegły ceramicznej pełnej gr. 2 cegły - wraz z 
obustronnym tynkiem cem.-wap. 54 cm, 
4. Ściana poprzeczna lewa z cegły ceramicznej pełnej gr. 1 cegły - wraz z obustronnym tynkiem 
cem.-wap. 28 cm, 
5. Posadzka cementowa z  podkładem betonowym gr 10 cm na gruncie ( brak podpiwniczenia ), 
6. Strop gęstożebrowy żelbetowy z wypełnieniem ceramicznym gr. 28 cm. 
 
Jeżeli chodzi o ochronność drzwi i okna w załączeniu deklaracje zgodności. 
Założono, że drzwi zabezpieczone powinny być blachą ołowianą grubości 1,0 mm, a okno 
oszklone szkłem ołowiowym o równoważniku ołowiu 1,0 mm Pb. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść 
siwz w taki sposób, że: 

1) W Części IV – Termin wykonania zamówienia wykreśla następujący zapis: „maksymalnie do 
8 tygodni od daty zawarcia umowy”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza 
następujący zapis: „maksymalnie do 63 dni od dnia zawarcia umowy”, 

2) W załączniku nr 2 – istotne warunki umowy, w § 3 wykreśla następujący zapis: „do 6 
tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy”, a w miejsce wykreślonego zapisu 
wprowadza następujący zapis: „maksymalnie do 63 dni od dnia zawarcia umowy”. 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12.08.2018 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych  na 
nie odpowiedziach. 
 
Pytanie 1  
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU CYFROWEGO RTG 
pkt 47: 

Pochłanialność blatu, 
ekwiwalent [mm Al]  

≤ 0.5 mm Al  

 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z blatem o pochłanialności 0,7 mm Al?  
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2  
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU CYFROWEGO RTG 
pkt 47: 

 Jeden monitor dotykowy w 
krzywa DICOM w 
pomieszczeniu 
diagnostycznym na mobilnym 
stelażu  

Tak  

 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z monitorem (nie dotykowym) z krzywą DICOM w 
pomieszczeniu diagnostycznym na mobilnym stelażu?  
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3  
 
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU CYFROWEGO RTG 
pkt 64: 



 Materiał wypełnienia 
scyntylatora jodek cezu  

Tak, Sci  

 
Czy Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i zmieni zapis z Sci na CSi?  
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Tak,  Zamawiający poprawia z Sci na CSi. 
 
Pytanie 4  
 
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU CYFROWEGO RTG 
pkt 74: 
Wymiar powierzchni aktywnej  ≥ 350 mm x 430 mm  
 
Czy Zamawiający dopuści detektor o wymiarach powierzchni aktywnej 350 mm x 426 mm?  
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający dopuści detektor o wymiarach powierzchni aktywnej 350 mm x 426 mm. 
 
Pytanie 5  
 
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU CYFROWEGO RTG 
pkt 88: 
 
Możliwość podłączenia do 
stanowiska technika aparatu RTG 
wybranego rodzaju skanera CR , 
zarówno jedno jak i 
wielokasetowego , 
zarejestrowanych w klasie wyrobu 
medycznego co najmniej IIa , 
obsługujących: skaner 
jednokasetowy -kasety 
ogólnodiagnostyczne w 
rozmiarach co najmniej 24x30 i 
35x43 , skaner wielokasetowy - 
kasety ogólnodiagnostyczne w 
rozmiarach co najmniej 24x30 i 
35x43 z luminoforem igłowym 
(NIP).  
Podłaczony skaner sterowany z 
opisanego poniżej stanowiska 
przypisywania danych pacjenta do 
obrazów oraz sterowania 
aparatem RTG .  

 
TAK, podać modele skanerów  

 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości podłączenia do skanera CR?  
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6  
 
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA APARATU CYFROWEGO RTG 
pkt „Stacja akwizycji”:  
Czy Zamawiający dopuści stację o następujących parametrach: 
 
Konsola sterująca generatora zintegrowana ze stacją akwizycyjną ≥ 22” (cal), format ekranu 
16:9 Kąt widzenia min ±1750  
Monitor LCD konsoli systemu cyfrowego przetwarzania obrazu obsługiwanego za pomocą 



ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszki  
Pamięć RAM ≥ 8 GB  
Funkcja LIH  

Zapisów obrazów fluoroskopii i radiografii w archiwum na dysky HDD  
 

 

Pamięć obrazów min. 15000 obrazów w pełnej matrycy, w rozdzielczości min 2kx2k bez 
kompresji 
Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej [kl/s] dla pełnego pola detektora ≥ 15 kl/s,  
Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej [ob./s] dla pełnego rozmiaru pola detektora ≥ 10 
ob./s  
Dostępne programy anatomiczne dla kV, mA,  
mAs, AEC w polskiej wersji językowej min. 1000  
Przetwarzanie obrazu:  
-Wyostrzanie krawędzi  
- Regulacja konpołożenia/szerokości okna  
- Kolimacja elektroniczna  
- Odbicie lustrzane  
- Powiększenie elektroniczne (zoom)  
- Negatyw obrazu  
- Dodawanie znaczników na  
Pomiar odległości i kątów  
Funkcja cyfrowej optymalizacji gęstości obrazu pozwalająca na jednoczesną wizualizację 
obszarów o małej i dużej absorpcji promieniowania  
Obsługa stacji przy pomocy klawiatury i myszki  
Funkcjonalność DICOM min.  
DICOM Storage Commitment, DICOM Print, DICOM Worklist  
Wyświetlanie zmierzonej wartości parametrów zdjęciowych i skopii oraz wielkości dawki na 
konsoli z przeniesieniem warunków ekspozycji na zdjęcie  
Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej zarówno do obsługi fluoroskopii, radiografii 
wykonywanej na ściance zdalnie sterowanej  

Zintegrowane oprogramowanie z generatorem w zakresie :  
- programów anatomicznych  
- wyzwalanie promieniowania  
- dokumentacji dawki  
Przekątna / rozdzielczość ekranu monitora(ów) na wózku jezdnym w sali badań min. 19”/ 1,3 
MPix  
Urzadzenie przygotowane do softwearowej rozbudowy o pakiet dedykowanych 
automatycznych pomiarów ortopedycznych  
Zdalny dostęp przez uprawnione osoby w celach diagnostycznych i serwisowych  
Podłączenie do szpitalnego systemu PACS / RIS  
 

Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 

 

 

 

Dnia 13.08.2019 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


