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oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
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 poz. 1 do SIWZ było:
„Aparat  fabrycznie  nowy,  nie  powystawowy,  nie  używany,  wszystkie  części  składowe  aparatu 
fabrycznie nowe, konstrukcja nie starsza niż z 2010 r.”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 1 do SIWZ otrzymuje nowe 
brzmienie:  „Aparat  fabrycznie  nowy,  nie  powystawowy,  nie  używany,  wszystkie  części  składowe 
aparatu fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2010r.”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 2 do SIWZ było:
„Podstawowe składowe aparatu, minimum generator RTG, lampa RTG, stół kostny i stojak do zdjęć 
odległościowych od jednego, tego samego producenta”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 2 do SIWZ otrzymuje nowe 
brzmienie:  „Podstawowe  składowe  aparatu,  minimum  generator  RTG,  lampa  RTG,  stół  kostny 
i stojak do zdjęć odległościowych nie jest wymagany ten sam producent”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 3 do SIWZ było: 
Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i 
Polski, tj.:
· Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

· Certyfikat CE
· Deklaracje zgodności
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 3 do SIWZ otrzymuje nowe 
brzmienie:
Dokumenty dopuszczające podstawowe części składowe aparatu w 
tym: generator, lampa, stół kostny i stojak do zdjęć odległościowych 
do użytkowania na terenie UE i Polski zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i potwierdzające, że są oznaczone znakiem CE.

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 34 do SIWZ było:
„Możliwość obrotu kolimatora w zakresie ≥ ±90°”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG poz. 34 do SIWZ otrzymuje 
nowe brzmienie: „Możliwość obrotu kolimatora w zakresie ≥ ±45°”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej poz. 5 
do  SIWZ  było:  „Skanowanie  płyt  ogólnodiagnostycznych  z  rozdzielcz.  min.10  pikseli/mm 
z możliwością rozbudowy  skanera  do min.20 pikseli/mm lub skanowanie płyt z rozdzielczością 10 i 20 
pikseli /mm”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej  poz.  5  otrzymuje  nowe  brzmienie:  „Skanowanie  płyt  ogólnodiagnostycznych 
z rozdzielcz. min.10 pikseli/mm.”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej poz. 9 
do SIWZ było: „Powierzchnia podstawy skanera nie większa niż 0.23 m2”
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Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej poz. 9 otrzymuje nowe brzmienie:  „Powierzchnia podstawy skanera nie większa niż 
0.34 m2”

W SIWZ rozdz. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 6 ostatnie zdanie było:
„Wykonawca PACS/RIS będzie współpracował z Wykonawcą Zadania Nr 2 w procesie integracji z SSI 
bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.”
Dnia  18.02.2011r.  SIWZ  rozdz.  III  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  pkt  6  ostatnie 
zdanie  otrzymuje nowe brzmienie:  „Wykonawca PACK/RIS będzie współpracował z Wykonawcą 
zad nr2 udostępniając  dokumentację umożliwiającą podpięcie urządzeń do systemu PACS/RIS bez 
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.”

W załączniku nr 7a do siwz w § 1 było: 
„1. Przedmiot umowy musi być wykonany w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na 
zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy 
jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim  i zawartą umową Nr ........
Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie  w następujących etapach:
a) dokumentacja techniczna będzie opracowana i przedstawiona Zamawiającemu do zaopiniowania w 

terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy,
b) Zamawiający zaopiniuje przedstawioną dokumentację w ciągu 7 dni od jej otrzymania,
c) w przypadku zgłoszenia uwag do dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni te 

uwagi i wprowadzi je do dokumentacji w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia i ponownie dostarczy 
dokumentację wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego,

d)  Wykonawca  przystąpi  do  realizacji  robót  budowlanych  z  chwilą  zaakceptowania  przez 
Zamawiającego  kompletnej  dokumentacji,  posiadającej  uzgodnienia  właściwych  instytucji.  W 
przypadku konieczności  uzyskania  pozwolenia  na  budowę,  Wykonawca przystąpi  do  realizacji 
robót z chwilą uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.”

Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 7a do siwz w § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Przedmiot umowy musi być wykonany w terminie do 2 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy na 
zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy 
jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim  i zawartą umową Nr ........
Realizacja  zakresu umowy,  o  którym mowa w § 1  odbywać  się  będzie  w następujących etapach 
i terminach:
a)   Dokumentacja techniczna będzie opracowana i przedstawiona Zamawiającemu do zaopiniowania 

w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy (załącznik nr 7 do siwz)
b)    Zamawiający zaopiniuje przedstawioną dokumentację w ciągu 7 dni od jej otrzymania,
c)   W przypadku zgłoszenia uwag do dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni te 

uwagi i wprowadzi je do dokumentacji w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia i ponownie dostarczy 
dokumentację wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego,

d)  Wykonawca  przystąpi  do  realizacji  robót  budowlanych  z  chwilą  zaakceptowania  przez 
Zamawiającego kompletnej dokumentacji,  posiadającej uzgodnienia właściwych instytucji,  przy 
uwzględnieniu terminów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3 umowy (załącznik nr 7 do siwz) 
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca przystąpi do realizacji 
robót z chwilą uprawomocnienia się pozwolenia na budowę”

W załączniku nr 13 do siwz w pkt. 13 było: 
„Koncepcja pracowni tomografii na bazie przeznaczonych pomieszczeń przez Zamawiającego musi być 
zaakceptowana  przez  instytucje  lub  osoby  uprawnione  do  stwierdzania  zgodności  z  aktualnie 
obowiązującymi przepisami.”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 13 do siwz w pkt. 13 otrzymuje nowe brzmienie:
„Koncepcja pracowni tomografii na bazie przeznaczonych pomieszczeń przez Zamawiającego musi być 
zaakceptowana  przez  instytucje  lub  osoby  uprawnione  do  stwierdzania  zgodności  z  aktualnie 
obowiązującymi przepisami, o ile taki obowiązek obowiązujące przepisy nakładają.”

www.spzozparczew.pl  18.02.2011r.     Strona 2 z 3

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

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.  Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany, wszystkie części składowe aparatu 
fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2010r

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza. Modyfikacja siwz SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
Ad.  3.  Zamawiający  zmienia:  Możliwość  obrotu  kolimatora  w zakresie  ≥ ±45°”.  Modyfikacja  siwz 

SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
Ad. 4. Zamawiający zmienia: Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielcz. min.10 pikseli/mm.
       Modyfikacja siwz SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
Ad. 5. Zamawiający zmienia: Powierzchnia podstawy skanera nie większa niż 0,34 m2”.  
       Modyfikacja siwz SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010
Ad.  6.  Zamawiający  dopuszcza  z  czytnik  z  wyświetlaczem  monochromatycznym  z  zielonym 

podświetlaniem wyświetlacza.
Ad. 7. Zamawiający dopuszcza monitor o przekątnej 17”
Ad.  8.  Zamawiający  dopuszcza  interfejs  przetłumaczony na  język  polski  z  graficzną  reprezentacją 

realizowanych funkcji.
Ad.  9.  Zamawiający  zmienia:  Wykonawca PACK/RIS będzie  współpracował  z  Wykonawcą zad nr2 

udostępniając  dokumentację  umożliwiającą  podpięcie  urządzeń  do  systemu  PACS/RIS  bez 
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Modyfikacja siwz SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza w pkt. 34-37 zaoferowane rozwiązanie.
Ad. 11. Tak, wymagamy.
Ad. 12. Zamawiający dopuszcza min. 300 mA
Ad. 13. Zamawiający wymaga wg zapisu w specyfikacji.
Ad. 14. Modyfikacja siwz zał. 7a (SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010)
Ad. 15. Modyfikacja siwz zał. 13 (SPZOZ.V.ZP-3520/10/15/2010)
Ad. 16. Zamawiający dopuszcza inny podział pomieszczeń.
Ad. 17. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w specyfikacji.

                                                          Podpisał:

Dyrektor 

                                                                      Samodzielnego Publicznego 

                                                                       Zakładu Opieki Zdrowotnej

                                                                               w Parczewie
                                                                           mgr  Janusz Hordejuk
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