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Łódź, dnia 21 czerwca 2019 roku  

MCM.G.S.536/2019 

 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania pt.: „Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych 
przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi poprzez utworzenie 
Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170”, 
(nr sprawy ZP/5/2019). 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje 
wyjaśnienia.  

  

Pytanie nr 1 
 
Dotyczy: załącznik nr 3,  Pkt. 83 
Czy Zamawiający dopuści stojak do zdjęć odległościowych, którego zakres ruchu wynosi 
147,3 cm? 
Uzasadnienie: Wartość 147,3 cm jest mniejsza jedynie o 2,7 cm od określonej przez 
Zamawiającego i nie w praktyce nie zmienia funkcjonalności oferowanego stojaka do zdjęć 
płucnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza również: 
stojak do zdjęć odległościowych, którego zakres ruchu wynosi 147,3 cm. 
 
Pytanie nr 2 
 
Dotyczy: załącznik nr 3,  Pkt. 107 
Prosimy o usunięcie fragmentu: „(zarówno konsolą stacjonarną aparatu RTG, jak i konsolą 
przenośną typu tablet)” 
Uzasadnienie: W niniejszym postępowaniu występuje tylko jedna konsola technika 
i wymaganie „(zarówno konsolą stacjonarną aparatu RTG, jak i konsolą przenośną typu 
tablet)” nie odnosi się do pozostałej części specyfikacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający czyni fragment z załącznika nr 3,  Pkt. 107 „(zarówno konsolą stacjonarną 
aparatu RTG, jak i konsolą przenośną typu tablet)” nie obligatoryjnym. 
 
Pytanie nr 3 
 
Dotyczy: załącznik nr 3,  Pkt. 126 
Czy Zamawiający dopuści stację technika o parametrach:  
Model komputera: HP 5810 
Pamięć RAM: 8 GB 
Dysk: 500 GB 
System operacyjny: Windows Embedded 
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Uzasadnienie: W każdym zaawansowanym cyfrowym systemie rentgenowskim, komputer 
stacji technika jest nierozłączną częścią systemu, podlegającą certyfikacji jako jego 
integralny element. Dostawca systemu nie ma zatem wpływu na konfigurację komputera i nie 
może dobrać urządzenia spełniającego opisane w SIWZ warunki. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza również: 
stację technika o parametrach:  
Model komputera: HP 5810 
Pamięć RAM: 8 GB 
Dysk: 500 GB 
System operacyjny: Windows Embedded 
 
 
 
 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 

Podpis Kierownika Zamawiającego 
 

  
Z-ca Dyrektora 

Piotr Łopata 


