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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. 3 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 Białołęka-Targówek udziela wyjaśnień treści 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przedłużając jednocześnie termin składania 

ofert do dnia 2 marca 2023 r. 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG (pkt. 6), którego 

istotne elementy składowe takie jak lampa, generator czy oprogramowanie są 

wytwarzane przez różnych producentów, natomiast cały aparat jest montowany i 

konfigurowany przez jednego wytwórcę oraz całość jest objęta jednym, wspólnym 

certyfikatem CE. Należy zwrócić uwagę, że dzisiejsza globalna produkcja opiera się na 

wyspecjalizowanych producentach, ekspertach w swoich wąskich dziedzinach. Coraz 

mniej jest firm, które w 100% samodzielnie wytwarzają całość swoich produktów, raczej 

większość bazuje na podwykonawcach i w momencie procesu technologicznego nadaje 

podzespołom swoje oznaczenia co nie jest jednoznaczne z wyprodukowaniem. 

Postawienie przez Zamawiającego takiego wymogu w znacznym stopniu ogranicza ilość 

potencjalnych oferentów. Ponadto - takie wymaganie nie ma żadnego uzasadnienia 

praktycznego, ponieważ za całe urządzenie i tak odpowiada jego wytwórca. Dopuszczenie 

pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór oraz 

uniknięcie podejrzeń o złamanie przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych przy 
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tworzeniu SWZ i ustalaniu parametrów technicznych.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 53 stołu którego szerokość blatu 

wynosi 80,6cm a nie jak wymaga Zamawiający ≥86cm. Jest to różnica niewielka, bez 

technicznych przeciwskazań dla poprawności działania aparatu i bezpieczeństwa 

wykonywanych badań. Parametr ten nie ma wpływu na ilość i jakość wykonywanych 

badań diagnostycznych, w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zakres działania 

aparatu czy wygodę i bezpieczeństwo pacjenta. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu 

uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza stołu, którego szerokość 

blatu wynosi 80,6 cm. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt.56 stołu z zakresem ruchu 

poprzecznego blatu na poziomie +/-13cm (co daje łącznie 26cm) a wymagana przez 

Zamawiającego wartość to ≥28cm. Jako Wykonawca chcemy zaoferować wysokiej klasy 

aparat który pomimo nieznacznie mniejszego zakresu ruchu blatu pozwala na wykonanie 

wszelkich badań i w niczym nie ustępuje aparatom spełniającym ten warunek. Zapewnia 

wykonanie wszystkich zdjęć bez uszczerbku na jakości i zakresie, wygody pacjenta czy 

pracownika pracowni RTG. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej 

konkurencyjnych ofert i lepszy wybór. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pkt. 56 stołu z 

zakresem ruchu poprzecznego blatu równym 26 cm. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 64 blatu stołu który nie jest 

całkowicie płaski. Ramy w stole są bardzo niewielkie jednak niezbędnie, gdyż wzmacniają 

strukturę blatu stołu i umożliwiają zainstalowanie dodatkowych akcesoriów używanych 

w trakcie wykonywania badań typu pasy lub uchwyt do wykonywania badań bocznych 

na stole bez konieczności obracania pacjenta. Rany w naszym stole w żaden sposób nie 

utrudniają procesu dezynfekcji i czyszczenia stołu oraz przemieszczania pacjenta. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza blatu stołu, który nie jest 

całkowicie płaski. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt.71 stołu który nie posiada 

ręcznych przycisków do sterowania stołem jak wymaga Zamawiający. Nasz stół posiada 
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nożne przyciski dzięki czemu technik ustawiając stół może swobodnie nim manewrować 

i ustawiać rękoma jak chce. Jako Wykonawca zamierzamy zaoferować wysokiej klasy 

aparat który pomimo braku ręcznych przycisków do sterowania stołem – te same 

czynności można wykonać używając przycisków nożnych bez uszczerbku na 

wykonywanych badaniach. Nasz aparat i oferowany stół zapewnia możliwość wykonana 

wszystkich zdjęć bez uszczerbku na jakości i zakresie, wygody pacjenta czy pracownika 

pracowni RTG. 

Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i 

lepszy wybór. 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza stołu, który nie posiada 

ręcznych przycisków do sterowania blatem. 

Pytanie 6 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG, którego 

zmotoryzowany przesuw detektora w pionie w pkt.74 wynosi 152cm a nie jak wymaga 

Zamawiający min. 160cm. Jest to bardzo nieznaczna różnica, praktycznie niewyczuwalna 

która w żaden sposób nie wpływa negatywnie na działanie aparatu, zakres 

wykonywanych badań czy bezpieczeństwo i wygodę pacjenta. Dopuszczenie pozwoli 

Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór oraz 

uniknięcie wrażenia łamania ustawy Pzp przy tworzeniu zapisów SWZ i ustalaniu 

parametrów technicznych.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza aparatu RTG, którego 

zmotoryzowany przesuw detektora w pionie wynosi 152 cm. 
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