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WSZ-EP-33/922/2019     

                          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:  
 
 
1. Dotyczy: Załącznika nr 2 do SIWZ pkt. 30  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z lampą bez siatki posiadającą 3 ogniska i 
płaski emiter ?  
Wykonawca pragnie zaoferować aparat z nowoczesną lampą bez siatki z ogniskami 0,3/0,6/1,0 
oraz z płaskim emiterem dla małego ogniska, który to aparat zostanie wyposażony  
w nowoczesny detektor 30x40 typu HDR oraz system automatycznie zmienianych filtrów 
miedziowych w kołpaku lampy.  
Informujemy, że nasze doświadczenia w zakresie stosowania detektorów HDR w angiografach 
różnych typów wskazują, że w oferowanych przez nas systemach dawka wymagana do 
wygenerowania obrazu jest taka sama bez względu na to, czy w aparacie użyto lampy z siatką 
czy lampy bez siatki.  
Jest to zgodnie z zasadami fizyki bowiem to czułość detektora decyduje o dawce.  
Dzięki zastosowaniu we wszystkich naszych angiografach automatycznej filtracji 
promieniowania miękkiego (uwzględniającej aktualną przepuszczalność pacjenta dla 
promieniowania rtg przy różnych projekcjach skośnych) oraz innych mechanizmów 
obniżających dawkę i poprawiających jakość obrazowania, nie zaobserwowano w przypadku 
aparatów z detektorem HDR zmiany jakości obrazowania w związku z użyciem lampy z siatką 
lub bez siatki.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lampę bez siatki sterującej funkcją włączania  
i wyłączania fluoroskopii, wyposażoną w trzy ogniska, posiadającą płaski emiter, zapewniającą 
wysoką rozdzielczość obrazowania i pozwalającą na ograniczenie dawki promieniowania. 
W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ nr WSZ-EP-33/2019, 
który udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
 
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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