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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Oddziału Chorób Płuc i  Gruźlicy dla 
Dzieci w Otwocku przy ul, Reymonta 83/94”, Numer sprawy: 1/PN/2016. 
 
 
Od oferentów wpłynęły następujące zapytanie: 
 

1. Czy Zamawiający uwzględni doświadczenie Wykonawcy polegające na wykonaniu 
przebudowy dwu budynków użyteczności publicznej każdy o wartości 5 000 000,00 
zł. brutto w formule „zaprojektuj i wybuduj" jako spełniające warunek posiadania 
wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyrażą zgody. 
 
Dotyczy : SIWZ pkt 18.2 
2. Czy Zamawiający dopuści dodatkowy termin wizyty na placu budowy w obecności 

przedstawicieli podanych w punkcie 1.2 SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy. Wyznaczamy dodatkowy termin w dniu 5.02.2016 r.(piątek). 

 
Dotyczy Myjki - dezynfektor 
3. Zamawiający dopuści myjkę — dezynfektor o szerokości 50 cm i wysokości 151 cm 

(model wiszący) i 161 cm {model stojący na posadzce)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
4. Czy Zamawiający dopuści myjkę — dezynfektor z jedną pompą środków 

chemicznych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Pytania do zadania nr 15 do SIWZ: stół zabiegowy 
Dotyczy punktu nr 4  
5. Czy Zamawiający dopuści stół, w którym maksymalna waga pacjenta wynosi 160kg?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 5  
6. Czy Zamawiający dopuści stół, który regulację oparcia pleców ma w  zakresie  -4 do 

70°?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
NIP: 532-16-64-002   REGON: 000676714   Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149 

 

   
 



 
 
 
 
Dotyczy  punktu nr 6  
7. Czy Zamawiający dopuści stół, który regulację podgłówka ma w zakresie -40 do 25°? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 
 
Dotyczy punktu nr 9 
8. Czy Zamawiający dopuści stół, który regulację kąta nachylenia podnóżków w 

płaszczyźnie pionowej ma w zakresie od -90 da 4°?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 10 
9. Czy Zamawiający dopuści stół, który regulację kąta nachylenia podnóżków w 

płaszczyźnie poziomej w zakresie od 0 do 90°?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr11  
10. Czy Zamawiający dopuści stół, który regulacje wysokości latu za pomocą nożnej 

pompy hydraulicznej w zakresie 600-1020mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 12 
11. Czy Zamawiający dopuści stół, który dźwignie pompy umiejscowione są od strony 

sekcji nożnej?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 13  
12. Czy Zamawiający dopuści stół który regulacje segmentu oparcia pleców, podnóżków 

oraz przechyłów bocznych wspomagane są za pomocą sprężyn gazowych, natomiast 
regulacja podgłówka jest ręcznie?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 17  
13. Czy Zamawiający dopuści stół, który nie ma zacisków wyrównania potencjałów wraz 

z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszczamy 

 
Pytania do zadania nr 24 do siwz: stolik zabiegowy 
Dotyczy punktu nr 1  
14. Czy Zamawiający dopuści stolik, który wykonany jest z wysokiej jakości stali 

chromowo niklowej?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dotyczy punktu nr 6  
15. Czy Zamawiający dopuści stolik, który ma następujące wymiary zewnętrzne 

830x625mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 7  
16. Czy Zamawiający dopuści stolik, w którym wysokość wynosi 865mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 8  
17. Czy Zamawiający dopuści stolik, który ma następujące wymiary blatów: 720x625mm, 

które mogą być zdejmowane w zależności od potrzeb? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Pytania do zadania 10 do SIWZ: wózek wielofunkcyjny zabiegowy 
Dotyczy punktów nr 3, 4 
18. Czy Zamawiający dopuści wózek, który nie jest przystosowany do mycia 

urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz w komorach myjących, natomiast jego 
konstrukcja wykonana jest z zaawansowanej konstrukcji polimerowej odpornej na 
korozje z ochroną antybakteryjną Microban zapewniając utrzymanie czystości 
pomiędzy jednym a drugim myciem? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 6  
19. Czy Zamawiający dopuści wózek, który ma następujące wymiary zewnętrzne: 

568x819x1064mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 14  
20. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym zestaw przegródek tworzywowych do 

szuflady małej tworzących ok. 10 pól z możliwością konfigurowania jej wielkości? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 21  
21. Czy Zamawiający dopuści wózek, który zestaw tworzywowych pojemników ma w 

ilości 4 sztuk?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
Dotyczy punktu nr 21  
22. Czy Zamawiający dopuści wózek, który zestaw tworzywowych pojemników ma w 

ilości 6 sztuk? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, dopuszczamy 

 
 
 
 
 



 
 
 
Dotyczy aparatu RTG 
23. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z kolumną RTG zawieszoną na suficie i 

statywem do zdjęć odległościowych wyposażony w jeden przenośny detektor cyfrowy 
bezprzewodowy? System który zamierzamy zaoferować to bardzo solidny aparat 
wyposażony w  wydajną lampę RTG, detektor cyfrowy o doskonałych parametrach 
obrazowania, prosty i intuicyjny w obsłudze oraz tani w  eksploatacji aparat. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga aparatu RTG zgodnie z zapisem SIWZ 

 
Dotyczy p. II.6. 
24. Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalnym czasem ekspozycji 5s? Większość 

zdjęć jest wykonywana z wykorzystaniem automatyki ekspozycji bez ingerencji w 
ustawianie czasu ekspozycji, który jest dopierany przez aparat stosownie do 
prześwietlanego organu. W związku z powyższym w naszym przekonaniu 
maksymalny czas 5s jest w zupełności wystarczający do wykonania praktycznie 
wszystkich ekspozycji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszczamy 

 
Dotyczy p. IV.4 
25. Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie ma rozpoznawania dawki na detektorze 

natomiast aparat podaje tzw. Index ekspozycji, który informuje o ilości 
promieniowania, które dotarło do detektora? Jednocześnie aparat jest wyposażony w 
komorę pomiaru dawki (DAP). 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga aparatu RTG zgodnie z zapisem SIWZ 

 
Dotyczy p. IV.5, IV.8, IV.9. 
26. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w detektor o poniższych parametrach 

wielkość piksela 139 um, matryca detektora 7,8 MP, rozmiar aktywnego obszaru 
detektora w 353 x 424mm? 
Wymienione parametry pomimo, że odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego 
parametrach wyszczególnionych w p. IV.5, IV.8, IV.9 to zapewniają obrazowanie na 
najwyższym poziomie przy zachowaniu bardzo niskiej dawki dla pacjenta. Detektor 
jest wykonany w technologii amorficznego krzemu jako warstwa scyntylatora, jest 
detektorem przenośnym i bezprzewodowym.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga Detektora zgodnie z zapisem SIWZ 

 
Dotyczy p. V.14 
27. Czy Zamawiający dopuści aparat, który spełni punkt V.14 przez nadążność lampy za 

detektorem, tzn. zmieniając wysokość stołu wraz z detektorem lampa będzie za nim 
nadążała przez co odległość lampa-detektor (SID) będzie utrzymane na stałym 
poziomie? Jednocześnie taka funkcjonalność będzie na statywie do zdjęć 
odległościowych, tzn. zmieniając wysokość detektora na statywie lampa będzie 
dostosowywała swoją wysokość, tak aby promień centralny był cały czas w osi 
detektora. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga aparatu RTG zgodnie z zapisem SIWZ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dotyczy p. VII.2, VII.3, VII.4 
28. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w stację akwizycyjną z 2GB pamięci 

RAM? Zainstalowana pamięć jest wystarczająca do obsłużenia oprogramowania 
sterującego aparatem i nie powoduje żadnych niedogodności. Większa ilość pamięci 
nie jest potrzebna ponieważ na tym komputerze nie można instalować żadnego innego 
oprogramowania niż to dostarczone wraz z aparatem. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszcza 

 
Dotyczy p. VII.4 
29. Czy Zamawiający dopuści aparat ze stacją akwizycyjną technika wyposażoną w 

monitor LCD o przekątnej 19”? Monitor o przekątnej 19” jest monitorem powszechnie 
stosowanym w obsłudze aparatów i w pełni wystarczającym monitorem. Monitor ten 
jest monitorem przeznaczonym do obsługi aparatu i do podglądu wykonanego zdjęcia, 
nie jest monitorem przeznaczonym do diagnostyki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszcza 

 
Dotyczy p. VII.23 
30. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości definiowania ustawień dla minimum 

dwóch użytkowników? Pragniemy zauważyć, że w praktyce raz ustawione parametry 
są wykorzystywane przez każdego z użytkowników pracowni RTG wprowadzając 
takie zapisy Zamawiający uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 

 
Dotyczy p. VII.28 
31. Czy Zamawiający dopuści aparat, którego oprogramowanie jest w angielskiej wersji 

językowej? Jednocześnie informujemy, że obsługa aparatu nie musi być  po polsku 
gdyż większość funkcji można obsłużyć przez czytelne i intuicyjne piktogramy. 
Jednocześnie język angielski na poziomie aparatu nie powinien sprawiać żadnych 
trudności dla personelu obsługującego aparat. Instrukcja obsługi aparatu będzie 
dostarczona w polskiej wersji językowej co będzie dużym ułatwieniem ze 
zrozumieniem angielskich napisów przy obsłudze aparatu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy 

 
Dotyczy p. IV.6 
32. Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem cyfrowym, którego DQE wynosi 70%? 

Detektor który zamierzamy Państwu zaoferować to wysokiej klasy detektor dający 
doskonałej jakości obrazy. Detektor jest bardzo wytrzymały i bardzo lekki, przez co 
wygodny w użyciu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszcza 

 
Dotyczy p. IV.10 
33. Czy Zamawiający dopuści kasetę ochronną detektora do zdjęć skośnych o 

wytrzymałości 220 kg? W naszym przekonaniu 220kg jest wartością w zupełności 
wystarczającą aby bez przeszkód przeprowadzać wszelkie ekspozycje. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszcza 
 

 


