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WSZ-EP-33/906/2019     

                          wg rozdzielnika    

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni 
radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019 

 
                                                     

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 

PYTANIA DOT. Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH  
1. Czy Zamawiający wymaga detektora zgodnego z obowiązującym prawem i wytycznymi 
Chirurgia 2009? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Czy Zamawiający będzie wymagał najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych dla 
danego producenta system redukcji dawki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
3. Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości jednoczesnego wyświetlenia obrazów z obu 
faz dwufazowego skanu rotacyjnego jako obrazy aksjalne, sagitalne i coronalne w tej samej 
warstwie oraz nałożenia ich na siebie na w.w. widokach oraz zróżnicowania poszczególnych faz 
poprzez ich wyświetlenie w różnych kolorach?  
 
Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 05.09.2019 roku, którą Zamawiający 
zmienił zapis w zakresie pkt 105, który otrzymał następujące brzmienie: 
 

105. 

Możliwość jednoczesnego wyświetlenia obrazów z obu faz dwufazowego skanu 
rotacyjnego jako obrazy aksjalne, sagitalne i coronalne w tej samej warstwie oraz 
nałożenia ich na siebie na w.w. widokach oraz zróżnicowania poszczególnych faz 
poprzez ich wyświetlenie w różnych kolorach 

 
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-33/2019, uwzględniający powyższą 
zmianę, Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl 
oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
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PYTANIA DOT. REALIZACJI 
1. Czy Zamawiający ze względu na specyfikę dostawy wydłuży okres realizacji do 12 tygodni od 
dnia podpisania umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia – 
najpóźniej do dnia 13.12.2019 roku. Modyfikację w tym zakresie oraz zmodyfikowane 
załączniki uwzględniające powyższą zmianę, Zamawiający udostępnił na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej  
www.platformazakupowa.pl. 
 
2. Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji istniejącej instalacji wentylacji 
mechanicznej w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. 
Odpowiedź: Posiadana dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po 
wcześniejszym ustaleniu terminu. 
 
3. Czy dedykowana dla pracowni radiologicznej centrala wentylacyjna ma być zlokalizowana w 
piwnicy czy na poddaszu? 
Odpowiedź: Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym, zalecana wizja 
lokalna. 
 
4. Gdzie (na elewacji, czy na dachu) należy zainstalować jednostki zewnętrzne klimatyzatorów? 
Odpowiedź: Powyższa kwestia do ustalenia w projekcie wykonawczym, zalecana wizja 
lokalna. 
 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści 
SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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