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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/28/2017, pn. Dostawa i instalacja tomografu 
komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości 
oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w 
Szczecinie Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego”  

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu, o które Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
 
ZESTAW 2 
 
Pytanie 1. Dotyczy pkt 18 załącznika nr 1a tabela techniczna 
Zamawiający w punkcie 18 wymaga kolimacji wiązki promieniowania zgodniej z polem skanowania.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego punktu, co nie wpłynie na jakość obrazu jak również nie 
pogorszy bezpieczeństwa pacjenta a jedynie umożliwi nam złożenie ważnej oferty na warunkach uczciwej 
konkurencji? 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usuwa wymaganie punkt 18 załącznika 1A do SIWZ. 

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w poprawionym Załączniku nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wymagane 
parametry i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 
 
Pytanie 2. Dotyczy pkt 28 załącznika nr 1a tabela techniczna 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia wymogu punktu 28 w sposób zaproponowany poniżej, co 
korzystnie wpłynie na zakres wykonywanych badań dynamicznych, jak również nie pogorszy bezpieczeństwa 
pacjenta a jedynie umożliwi nam złożenie ważnej oferty na warunkach uczciwej konkurencji? 
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28. 
Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy 
pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (sekwencyjnej) lub spiralnej min. 80 
mm 

 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje punkt 28 załącznika nr 1A do SIWZ w sposób 

zaproponowany powyżej. 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w poprawionym Załączniku nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wymagane 
parametry i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 
 

Zamawiający, informuje, że na pozostałe złożone pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, odpowiedzi zostaną udzielone niezwłocznie z zachowaniem 
terminów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 
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