
 
 

Lubaczów, 16.02.2018 
 

ZP.261.2.2018 
 
 
 
 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej do diagnostyki 

obrazowej 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) Zamawiający Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w związku z otrzymanymi pytaniami 
wykonawców udziela wyjaśnieo :  

 
Częśd nr 1 – Cyfrowy aparat RTG kostno-płucny z kolumną jezdną 
Załącznik nr 3 do siwz 
 
Pytanie Nr  1 
Dotyczy pkt. 55  „Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 80 [cm].” 
Prosimy o dopuszczenie stołu z zakresem ruchu wzdłużnego równym 77 cm. Jest to 
nieznacznie mniejszy zakres od wymaganego, lecz nie ma większego wpływu na 
wykonywane badania i długośd obrazowania pacjenta. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza . 
 
Pytanie Nr  2 
Dotyczy pkt. 68  „Zakres ruchu pionowego detektora ≥ 150 [cm].” 
Prosimy o dopuszczenie kolumny z zakresem ruchu pionowego detektora równym 147 cm. 
Jest to nieznacznie mniejszy zakres od wymaganego, lecz nie ma większego wpływu na 
wykonywane badania i umożliwia wykonanie badao pacjentów o wzroście do 200cm. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza . 
 
Pytanie Nr  3 
Dotyczy pkt. 73  „Możliwośd obrotu detektora cyfrowego bez konieczności wyjmowania go ze 
stojaka RTG” 
Wymagane  w SIWZ detektory formatu kwadratu 43x43 cm nie korzystają z obrotu z uwagi 
na ich symetrię (kwadrat) w odróżnieniu od detektora prostokątnego (np.formatu 35x43 cm) 
- prosimy o wykreślenie tego punktu, gdyż nie ma on uzasadnienia praktycznego. 



 
 
Odp.: Zamawiający skreśla pkt. 73  
 
Pytanie Nr  4 
Czy Zamawiający wymaga utylizacji wymienianego aparatu RTG oraz drugiego aparatu typu 
telekomando znajdującego się również w tej samej pracowni? 
Odp.: Zamawiający  nie wymaga . 
 
Pytanie Nr  5 
Czy Zamawiający wymaga przebudowy ściany sterowni wiążącą się z przekładką okna w 
sterowni oraz uzupełnieniem w nowe panele? 
Odp.: Zamawiający  nie wymaga . 
 
Pytanie Nr  6 
Czy Zamawiający wymaga wymiany wykładziny podłogowej w pracowni rtg i sterowni? 
Odp.: Zamawiający  nie wymaga . 
 
Pytanie Nr  7 
Dotyczy części nr 2 załącznik nr 5 do SIWZ paragraf 1 punkt 2 podpunkt 4. 
Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania będzie wymagał od Wykonawcy 
aby zaoferowany Aparat Ultrasonograficzny zintegrowad z systemem RIS/PACS użytkowanym 
przez Zamawiającego w tym dostarczenie licencji i usługa integracji ? 
 
Odp.:   Zamawiający w § 1 w pkt 2 podpunkt 4 projektu umowy  oznaczył znakiem graficznym  
* podając w koocowej treści projektu umowy adnotację  ,, niepotrzebne skreślid‘’.  Treśd 
tego punktu odnosi się do części zamówienia  NR 1 tj. Cyfrowego aparatu RTG kostno- 
płucnego z kolumną jezdną podłogową , nie dotyczy aparatu ultrasonograficznego . 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm) Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treść SIWZ w 

ten sposób, że: 

- w załączniku nr 3 do siwz Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny z kolumną jezdną 

podłogową pkt 55 otrzymuje brzmienie: 
55 Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 77 [cm - TAK 

PODAĆ 
 

- w załączniku nr 3 do siwz Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny z kolumną jezdną 

podłogową pkt 68 otrzymuje brzmienie: 

 
68 Zakres ruchu pionowego detektora 

≥ 147 [cm] 
- TAK 

PODAĆ 
 

 

- w załączniku nr 3 do siwz Cyfrowy aparat RTG kostno- płucny z kolumną jezdną 

podłogową skreśla się pkt 73 w brzmieniu: 
73 Możliwość obrotu detektora 

cyfrowego bez konieczności 

wyjmowania go ze stojaka RTG 

- TAK 

 
 

 
                                        Zamawiający 


