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pieni?dzy'pozbawialsi9
publicznych
za rzetelnewydatkowanie
odpowiedzialnosd
takieimozliwosci

polegalacego na
3. modyfikaci slWZ poprzez splostowanie bledu,
w rdznychmiejscachslwz
zamowienra;
Ii"irJnoi'nu"rnvn1 okresleniuprzedmiotu
w.innvmmielscu
z-l|;;;iJw rtt opi.ywanyjesr slownie jako 'przvlozkowv"
&;
jako
RTG
il.i Z,+il SfWZ sti. ni aj stwnie iza pomocqcechtechnicznych "aparat
C"
z ramieniem
Uzasadnienie:
orazw wielumiejscachSIWZ- w tym na pierwszel
o zamowieniu
wl.,loszeniu
-iifq"tnii"
24' TamawajEcydokonu,e-slownegoooisu przedm'otJ
.no'ii"
oplsu
zam6wieniai okteslago Jako"aparatpzylo2kowy" natomlastdoKonulac
przedmiotem
zam6wienia
Jest
okre6la,2e
technicznych
t ,lu"l". parametr6w
plerwszy
po
raz
tlguruje
okre6lenie
(to
slowne
C
aoaialorzewo2nyz ramieniem
2 4)'
i iedvnvdoperona str 4 zalacznika
c to dwa
i""i"i nr'c przylozkowyi aparat RTG ptzewo2nyz ramieniem
't5io'Lt"i"
stqdich
urzqdzenia'
i funkclonalne
to).", odmielnetechnicznie
Jedyneco ich lqczyto fakt' ze oba mal4
n"z'i nL tozn" stosowa6zamiennie.
zgodniez ustawema obowiqzek
""t*e 'aparatRTG" Zamawiai4cy
*"rJf.u
'ooisac
za
r wyczerpulEcy'
przedmiotzam6wieniaw spos6biednoznaczny
"' a niedotrzymanie
izrozumialychokfe6leh.
doktiadnych
Ldstatecznie
fomlci
'oo
art 29 ust l ustawy
oznaczanaruszenie

T5ff:'.f
*"n'**tffi:"iiY'r,;
]%?-""il"1iri!::iH1":i"H
wyzejniezgld,l:.s:J);
pom'mowykazanych
posrepowanie
orzeorowadz"c
z przeprsaml
w szczegolnoscr
prawem,
bvlazgodnaz
1;;;;;;;,*
soecvfikacia

,J*-".1tn'#ili;t;1

w spos6b'kt6rym6glbv
zam6wienia
opdv"""* p"rzedmiotu

rctci*atonkurencie (art 29 ust 2 ustavty);
,ltruOriie
jak ma to miejsceobecnrc'
nikonkretnegoWykonawcQ'
]i"rq ;by ";;"Lty*ala
- o.u. tat , aby zapewnionazostalazasadafownegotraktowaniaWykonawcowna
(arl 7 ust lustawy)'
ka2dvmetapiepostepowania

sie do
odnoszEc
wYjainiam2e w tei czesciuzasadnienia'
w
zawartYch
przedmrot
zamo!'/ienia'o"l"'i'".oi* l."t'" "znych oprsujacYch
bede
4
nazvwae
aparatz zadania
Ili,iil"i."'z; s|Lz, irugi w t<otejnosci
jeso
z
wvnikaj4ivm p'f?t:tlry F:I:znvch' a nie
piri"ioi"""vtokre6leniem

H##ffi

;;;;;-.;.ty
SIWZ.

nadanejtej izee6i'zaaaniaw ogloszeniui innychmieiscach

aparatowi RTG
Odno3nie warunk6w stawianych w zal 24 SIWZ
stacjonaJnemu:
2125kV' maksymalne
io.'-l.l' '2"rr"" napiei (przeswietlenie)
aparatufze
wymOg ,ostat be//asadnie zawvzonv W rentgenowsklei
naslawy fluoroskopii
Jii!no'"ty"tn.1 uzytkowanejw Eurtpie'-maksymalne
kv Tymczasem'w
120
od 110 do
lpiJeew,6enii) wynoszastandardowo
stawiawymog
u (poz-ll 11) zamawiaiacy
oDrsieaDaraturtg z ramlenrenr
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przeswretleniowego
tylko do 110 kV, pomimo2e na rynku
reoulaqinapiecra
do 120kV
C z regulaciq
s4 aparatyz ramieniem
oo-stepne
tlasuwa sie pytanie, dlaczego dany wymog' w przypadkuaparalu
120 kV (tj do 125kV)
zostajezawyronyponadstandardowe
stacionarneqo,
C
Zamawia
+cy zanrzaogolnie
raS'* przip"ot, iparatu z ramieniem
110kv?
ut.o*r;a ' 'ii t"go typu aparaiachwartosc(120kv) i zqdazaledwie
r6znychw/w kr4eti6Y w,c9lY- opisaniatei
irrije"iu pr..i Zamawiajacego
samel tunt"jr w obu aoaratachrig musi wywolywaczdziwicnrei budzc
przeslankitakicha
ru".u*"c tez podejrzeniao pozamerytoryczne
.oo.li*.
w takze nastepnych
n]e innvchzapis6w,co znaiduieniestetypotwierdzenie
ounktaihsPecYfikacji
wym6g
Poz. 1.11 "lloic stopni zaczernieniafilmu min 1'1" Postawiono
nieuzasadnionYmeMorycznte.
ilosci stopni
Nie ma Praktycznegouzasadnieniadla zastosowaniawiekszej
regulacjizaczernienia{ilmu ni2 5 do 7 (zakres1,0pzy kfoku0,2)

i nieiasny'
AEc - min3" - wym6gnieuzasadniony
Poz-l.l2 ,,lloscreceptorow
:eo-n z ,ec.ptor6w,jat wynikaz opisu' ma znaldowadsie w..stolezdalnie
wsKazano
sterowanym,drugt w stojaku do Tdjec odleglosclowychNle
tr?eci
zastqsowanv
detextor'
koleineqourzadzenia.w ktorvmm6qlbvzostai
zam6wienia
Opis
jest
przedmiotem
receptor
czy
trzeci
iiie *iadomo zatem
w4tpliwosci
riejasny,budzqcy
zamowienia
orzedmrotu
LampaRTG'
- btednanumeraciapozycjidot lampyrtg - wymagapoprawenla
- Poi, 2 i 3 - wYmogniejednoznaczn,
powintenpodai normg'zgodniez kiorq nalezyokre6liiwielko66
TarilawFltqcy
lamoertg fylkopoprzezlaki
siecizasllaj4cel
oqnistoru)'poOacc/estotliwogc
dostepnelmocylampy
okreslenie
o[is mozliwejest w sposobiednoznaczny
anody- min 2OO\^r - wymogniezrozumialy'
chlodzenia
Poz.11.6.
,,Szybko$6
sie prqdkoscia
L".pv ,tS "io"o*"n. w tego typu aparatachcharakteryzujE
zamowienia
oprsprzedmiotu
W Nieprawidlowy
"nioij""in ponad1O0o
motorowyruch pionowystolu z mozliwo6ci4zmiany
-80
Poz. lll.6. ,,lvlaksymalny
cm". W zwiqzkuz wymqgiemz punktuPoz' lll 5 (min
or"or,oi"i - min
[r!"r."ee stalu od podtogi - 60 cm) Zamawiaj4cywymaga mo2liwo6ci
pJJno"..niu pacjentana blaciena wys 140 cm (!), co nie ma """"-"dl::!:
nie sq zn€ne potzeby poonoszenla
W praktycerentgenowsklej
ilini"-n"go
-pactentem
na wysokodcwyzszAniz 110 - 115 cm .Wndowanie
Otatuz
jest splzecznez loglkqI stenowlc
oacientana wysokoscprawiepdltorametrowa
LE" t"groz"ni" dla iego zdtowia i zycia Ptzyiecieptzez ZlmawialAcego
ze wym6gten ma na celJ
powyzszegokMerium nasuwacmozepodeirzenie.
vvyKonawcy
jednego konkretnego
Konkurercjii dopuszczenia
wveliminowania
praktyce
* swolejofercreaparatz takA kompletnienieprzydatnq.w
tttr."
wylqcznte
stu2yc
moze
paramelrem
klinitznei,funkci4. PostuzeniesiQ tym
konkurencjiPrawnakwalifikacia
lgruniat;nir, jaft'nie wrgcz wyeliminowaniu
takiegoczynujest jednoznaczna.
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iffiilS;#l'i;?'i
;;:'"ly:g'*u"i""ll1jll^??
iJll**ji'';xi;
:*b;xJiil'?.1ls;;fi
zamow€nla
Pzedmiotu

-i^;'..rh,
mm" - minimalna
10OO-15OO
SID
(bezskokowy)
ciqgly
,"r. ,r r.-t.,"ro*,
'---*
villa sjslgfrj
DrulJ
odlegrosc
r,r'-^,.t'"zna dla aDaratuwP Apollo orod.
jest-to cecha qh

kuo,oou""n"iP'9ry::i?Tl1l"*;q"if":H:t."y''?ffii:

:$lt*1try#i'ii[ii*1#;*trii:;:l;:
ii',i'i"t""lli,i"'*,'ul"tietrlkiowaniewvkonawc6w

515-2115mm oez
w poziomeipozyciikolumny
ognrska
Poz. lll.10. ,Wysoko'C
kolumny
dla aoaratutvp Ap9llg
.,.,.trvtenia
,-st charaKewstvcznv

zi*l?'fi
;::tl;'|#iL
H*;:'"rffi;

ilry"y:iii::li::i
::J;ffi
i:"ill:t.";Jj,l;":lj";ru';;';li3
m*,

zam6wienia'
opispeedrnioiu
ooo*zglgdemlunkcjonalnogci

od 13x18cm
formatykasetstandardowe
"Akceptowane
lll,l3.
Poz.

- wvmog

::i"jq';
+5i1::;',iiil';-'"",?j?1,I.^,:,:^1"j"'ff
[v;;:";"Ti1!,-,l,'j'ff

'f,".":#iTi[*'."'x1""'x
ni*l=qff
::g:nf"f
oo"'lelli:l::';';

u;"et od 18x24do 35x43cm

p'zedmtoluzanlowienia
llLpra'wrotowyopis

Poz.|11.19''KatyIczasytomograf|l.....,min.4prQdkogcid|aka2degozkat6

predkoscl
--Yffit"1"l1;3fr"TJllu"oni"n'"'
nizdwoch
wiecei
abvwvmasai
dla kazdegoz kqtow'

jasnodcl
z czujnikiemkorekcji
badah
sali
w
wozku
na
17"
D^' 1v.6..Monitormin
nielasny

wym6g
lT"r.r^la"' .J .s*ietlenia'-
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MEDIX
oprs
Czy ZamawiajEctwymaga moniloraCRT czy LCD? Nieiednoznaczny
zam6wienia.
przedmiotu

Q
APARAT
-ll RTG Z RAMIENIEIVI
anodzie"- zamawi4qcyz . niezfozumialych
statej
o
Prz- -Lat"pafrc
z lamp4o
powod6wnie dopuszczado przetargutozwiqzahkonstrukcyjnych
anodzre.
wirujqcel
nd
Lamoi i wiruiacaanoda ma wy2szeparamelryiakogciowo-funkcjonalne
na szkodeptzyszlego
zamawiajqcego
LrJ" o rt"r"i "'ndazie.Jestto dzralanie
Wykonawcy
konkurencig
I ograniczalqce
,iiuiko',vn'r" aparatu RTG
taKlcn
stosulesle
w ofctcieaoaralyRTG nowoczesne a w
oos.adaiacv
'r"-pv
z wrruj4cqanodq - nie mogq zlozyco'erty 7 powodu
fuL"r"i"
ieoo oeziaiaanego i szkodliwegodla iakoscr przedmiotu
.[Jr"inLni,
zam'6wieniawymagania
z cyfrowymwyswietlaczem
pomiarudawkipromieniowania
lll.3.,,Uklad
'prlr"t.V
Poz.
na
pacjentareiestrowana
pzez
przylQta
*"rt"gc Promieniowania
zdieciach.
pacjentama
N6-ics-tiasne,za pomocalakic'l urzadzendawkaprzyietaprzez
zapls
oplsule
Tazwycza)
bvc retestrowanana zdjqciach Pojecie"zdjecie
wartosci
kasetyDo naSwretlenia
siewew'latrz
Iliazu'na fitrniertgznaidul4cym
(tzw. kamery lD)'
urzQdzenia.
potaebne
odrebne
a"*ti nu tutitn {ilmie sq
nle
zdjqciach
lest przedmlo€m
KameralD ani 2adeninny feiestratordawkina
zarn6wienia'
opisprzedmiotu
ni*.iii"r"go tuto*lenia. Nieiedroznaczny
lu matryca
Poz. 1V.10,Matryca kameryCCD min 570x570" wymieniona
sp .t.?
przezsp6lke-Tinko
oferowany
w"[atuj. na apatit ZIEHI\,'I
? . ,,
rentgenowskiei'
telewizji
standard
okre6laiqce
kamery'
matrycy
."pi"i
iypor.
dla standardowejrozdzlelizo6cilub >1o24x1124dla wysokiei
ii'rslz*slz
MatrycaaparatuZIEHMto 576x576'Ponowniezamawiatqcy
,"J"if."sii.
pzeprowadzenra
zasioto*"f czyielny zabieg w celu uniemozliwienia
konku|enql'
uczciwej
z zapewnieniem
postepowania
obrazowania:soft
Poz, lv.l5. ,,Programyfunkcyjnepopfawiajqce
. lakos6
(poszerzanie
kontra'stu
.wyswretlanego
i*o"tr.rni. tkanii mi?kkiei),metal
vvymagane
w polupromlenowanla-ob'r"ruprty obecnosciczescimetalowych
dla aparatuZ|EHM Programy'soft"i"metal"sq
^-.,..-r, ". chrrat<tewstyczne
firmyzlEHM Ww rozwiazanianie sa przyJQta
rozwiqzan
i"*Jr".-.i ti"."v-i
standa;d zamawialqcynle ma ptawa wskazywacna
'";' on"*,"ruia"v-to*.ro*.
patenty itp w opisie przedmiotuzam6wrenra
i""f.r"tn. z'n"ii
mozliwejesl przeziednego'wciaztego
iior!i.* *v-"g.ni"' ktdregospelnienie
samegoWYkonawce.
- min 95 cm".- wartosi
Poz.v"2. "odlegloii SID (ogniskolampy film)pr2vpadku'
od
w odr6znieniu
*In-""riu "l "puLt ZIEHMoieiujqcv97 cm w tvm
w stoaunkuoo
ni."i poU"nv"hkryteri6w,wymaganawarto6izostalazanizona
przez
aparatZIEHM
i.."'"i "*r'",0'", iat<aov p6aanywarunekbyl speiniony
Komentarz
JaKwyzel
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MEDII

MADIX

- min- 68 cm".- jest to lvartosc
Poz V.3. 'Glebokoseramienia"C"
jakwyzei'
ZlEHMKomentaz
"ftar.tt"rysty"zn"Olaaparatu
22o'" pozlomej- .n]]i,:''^+lPoz V'6. "Zakfesruchu ramienia"C" wok6losi
!..225". Zwrac'amY
,,ii"o"nr" t"rtose wskazujena aparatZIEHMz obfotem
jri ,"it". I leo" lesi spelnieniemwarunku.calkowitegoobrotu'
;il;l;

Hyndli;1.'i;.9ffi::":l;i::lT3:;"*,.'r"3,:l?
uczciwakonkurencje'

pionowej- min 42'm" - wariosc
Poz, V-9. ,,Zakresruchuramienia',C"w osi
jest40' 45
43 cm' podczasgdy standardem
*i[rt"r" ti. ,prot zIEHMoferujqcy
jak wyzel
lub 50 crn.Komentarz
- warto6c
- min.21
ruchuramienia
'C" w osi poziomej
.cm"
Poz.V-10-,,Zakres
gdv standardem
podcz€^s
test 20
i"i.i."i" "I"p";"t ZIEHMoferuiecv22 cm
jesl
niewystarczaiacy'
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