1. Pytanie 1, dotyczy pkt. II 14.
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, iż pod pojęciem „Blendy obrotowe
prostokątne” ma na myśli przesłonę szczelinową do symetrycznej kolimacji bez
promieniowania. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?
ODPOWIEDŹ
Tak. Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.
2. Pytanie 2, dotyczy pkt. IV 12.
Czy Zamawiający dopuści kolumnę z monitorami bez możliwości jej składania ?
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż oferowane przez nas rozwiązanie pozwala
transportować i przechowywać wózek w sposób bezpieczny dla monitorów.
Jeżeli Zamawiający pozostanie przy wymogu składania monitorów to czy będzie również
wymagał zmotoryzowanej regulacji wysokości monitorów, co dodatkowo pozwoli na
zwiększenie bezpieczeństwa transportu wózka z monitorami.
ODPOWIEDŹ
Nie. Zapis jak w SIWZ. Zamawiający nie wymaga zmotoryzowanej regulacji wysokości,
ale dopuszcza ww. rozwiązanie.

3. Pytanie 3, dotyczy pkt. IV 36.
Prosimy Zamawiającego o modyfikację tego punktu, na :
„Zbiorcze zestawienie dawki promieniowania dla pacjenta i jego zapis do formatu
DICOM”.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza powyższy zapis.
4. Pytanie 4, dotyczy pkt. IV 38.
Czy zgodnie z tym zapisem Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie
oprogramowania właściwego dla przedmiotu zamówienia umożliwiającego jego
podłączenie do systemów RIS/PACS, a po stronie Zamawiającego leży udostępnienie i
pokrycie ewentualnych kosztów licencji, adresu IP, itp. we współpracy z dostawcami
systemu RIS/PACS posiadanego przez Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ
Tak. Zamawiający zapewni udostępnienie licencji i ustawień potrzebnych do podłączenia
Aparatu do systemu RIS/PACS.
5. Pytanie 5, dotyczy pkt. VI 16
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy
serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po
podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp
wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia
w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania
przedmiotowego urządzenia?
ODPOWIEDŹ
Tak. Zamawiający potwierdza ww. stwierdzenie.
6. Pytanie 5, dotyczy pkt. VI 15
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego punktu specyfikacji.
Certyfikowane szkolenie techniczno-serwisowe może zostać przeprowadzone wyłącznie u
producenta sprzętu, poza terytorium Polski co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. W

tym przypadku koszty te są zbliżone do ceny aparatu, które chcemy zaoferować.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający ma tu na myśli szkolenie aplikacyjno-techniczne w miejscu instalacji, w
celu podstawowej diagnostyki i regulacji zamawianego urządzenia, potwierdzone
certyfikatem dla minimum 2 osób.
7. Pytanie 7
Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat posiadał możliwość rozbudowy systemu o
następujące oprogramowanie dostępne do sprzedaży i do użytku komercyjnego na dzień
składania ofert:
- fuzji obrazów, umożliwiające wyświetlanie obrazów pochodzących z różnych urządzeń
takich jak np.: CT i MR celem porównania;
- VRT, umożliwiającej technikę renderowania obrazów w wizualizacji 3D;
- równoległe śledzenie tych samych warstw na dwóch monitorach w różnych rzutach
obrazu 3D?
Rozwiązanie takie pozwoli zamawiającemu na zakup aparatu który w przyszłość i będzie
dawał możliwość rozbudowy.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. rozwiązanie.

