
 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego 

Warszawa Białołęka-Targówek 
 

SZPZLO W-T        Warszawa, dn. 23.02.2023 r. 
Zamówienia publiczne 
Wyjaśnienia do SWZ 1/2023/ZP 
   

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator 

postępowania ocds-148610-6bcb2cc3-9e46-11ed-9236-36fed59ea7dd) 
1/2023/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na  

 
Zakup aparatu RTG kostno-płucnego  

 
 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (T. J. Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek udziela wyjaśnień treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

 
Pytanie 1 
Czy wraz z aparatem rtg kostno-płucnym należy zaoferować zestaw wyposażenia do 
wykonywania obowiązkowych podstawowych testów kontroli jakości, zgodny z 
aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zawierający co najmniej: 

a. Standardowy fantom rentgenowski ogólnodiagnostyczny przeznaczony do testów 
geometrii i rozdzielczości wraz z uchwytem do mocowania standardowego 
fantomu  
rentgenowskiego ogólnodiagnostycznego na statywie płucnym rtg 

b. Fantom równoważny pacjentowi zakrywający całe okno kolimatora, 25mm 
aluminium przeznaczony do wykonywania wszystkich testów podstawowych 

c. Dwa filtry miedziane o grubości 1 mm każdy, przeznaczone do mocowania w 
prowadnicach kolimatora aparatu rtg  
 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby wraz  z 
aparatem RTG kostno-płucnym zaoferować zestaw wyposażenia do wykonywania 
obowiązkowych podstawowych testów kontroli jakości, zgodny z 
aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

 



 

 

Pytanie 2 
Czy wraz z zestawem wyposażenia do wykonywania obowiązkowych podstawowych 
testów kontroli jakości należy zaoferować program komputerowy online wspomagający 
wykonywanie testów podstawowych cyfrowych aparatów rtg wraz z instalacja i 
szkoleniem użytkownika z wykonywania testów oraz obsługi programu, z licencją ważną 
przez cały okres gwarancji na aparat rtg ? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  aby z 
zestawem wyposażenia do wykonywania obowiązkowych podstawowych testów 
kontroli jakości zaoferować program komputerowy online wspomagający 
wykonywanie testów podstawowych cyfrowych aparatów RTG wraz z instalacją i 
szkoleniem użytkownika z wykonywania testów oraz obsługi programu, z licencją 
ważną przez cały okres gwarancji na aparat RTG. 
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