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oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/16/2010
dotyczy:  zakup  specjalistycznego  sprzętu  medycznego  oraz  informatyzacja  SPZOZ 
w  Parczewie  w  celu  poprawy  jakości  i  dostępności  ochrony  zdrowia  w  powiecie 
parczewskim.

Modyfikacja /Wyjaśnienie SIWZ
W  związku  z  modyfikacją  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późniejszymi 
zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. 
I w pkt. 6 było: „Przepustowość dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczości 10 pixeli/mm.”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej rozdz. I w pkt. 6 otrzymuje nowe brzmienie:  „Przepustowość dla kaset 35 x 43cm 
przy rozdzielczości 10 pixeli/mm. Zamawiający wymaga przepustowość dla kaset 35 x 43 przy rozdz. 
min. 10 pixeli/mm minimum 40 kaset/h.”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. 
I w pkt. 17 było: „Kontrola jakości wykonywana usługowo przez autoryzowany serwis producenta – 
wskazać minimum 4 ośrodki, w których jest wykonywana przez autoryzowany serwis.”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej rozdz.  I  w pkt.  17 otrzymuje nowe brzmienie:  „Minimum 4 przeglądy  w okresie 
trwania gwarancji poświadczonych wpisem do dokumentacji serwisowej.”   

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. 
III w pkt. 20 było: „Tworzenie lokalnej bazy danych pacjentów zarejestrowanych na danej konsoli w 
ilości min 5 000”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej rozdz. III w pkt. 20 otrzymuje nowe brzmienie:  „Tworzenie lokalnej bazy danych 
pacjentów zarejestrowanych na danej konsoli w ilości min 500”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej rozdz. 
III  w  pkt.  16  było:  „Zapis  na  nośniku  elektronicznym  wyświetlanego  na  monitorze  obrazu  w 
formacie JPEG z możliwością wyboru stopnia kompresji”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej rozdz. III w pkt. 16 otrzymuje nowe brzmienie:  „Zapis na nośniku elektronicznym 
wyświetlanego  na  monitorze  obrazu  w  formacie  JPEG  lub  DICOM z  możliwością  wyboru  stopnia 
kompresji”

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z  prośbami  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się  wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się 
na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 1. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.

www.spzozparczew.pl   18.02.2011r.             Strona 1 z 2

http://www.spzozparczew.pl/


                             Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
                                                       w Parczewie
                   21-200 Parczew ul. Kościelna 124  dyr.(083) 355-21-02  fax.355-21-00

Ad. 2. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.

Ad. 3. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.

Dotyczy załącznika nr 2 do zadania nr 2 rozdz. I pkt. 1 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej

Ad. 1. Zamawiający wymaga: Generowanie obrazów min. 12 bit.
Ad. 2. Zamawiający wymaga: Przesyłanie obrazów min. 10 bit.
Ad. 3. Zamawiający wymaga przepustowość dla kaset 35 x 43 przy rozdz. min. 10 pixeli/mm minimum 

40 kaset /h.
Ad. 4. Powierzchnia podstawy skanera nie większa niż 0.34 m2
Ad. 5.  Zamawiający  wymaga:  Minimum 4 przeglądy  w okresie  trwania  gwarancji  poświadczonych 

wpisem do dokumentacji serwisowej.
Ad. 6. Zamawiający dopuszcza proponowaną konfigurację 
Ad. 7. Zamawiający wymaga w formacie JPEG lub DICOM
Ad. 8. Zamawiający zmienia: Tworzenie lokalnej bazy danych pacjentów zarejestrowanych na danej 
konsoli w ilości min 500.
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