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SzNSPZOZ. N-ZP-372-48/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi dostawy aparatu rezonansu magnetycznego wraz 
z niezbędna informatyzacją Zakładu Diagnostyki Radiologicznej, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1: Dotyczy:
Minimalne wymagania dla serwera
Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz  ISO 14001

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  Zamawiający nie 
może  wymagać  certyfikatu  ISO  od  producenta  sprzętu.  Paragraf  5.1.4  rozporządzenia  mówi  o 
poświadczaniu zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. Należy rozróżnić producenta sprzętu 
(w  tym  wypadku  serwera)  od  wykonawcy.  Nie  każdy  wykonawca  jest  producentem  sprzętu 
komputerowego  i  nie  musi  posiadać  certyfikacji  w  tym  zakresie.  W związku  z  tym prosimy  o 
wykreślenie powyższego punktu.
ODP:  Zamawiający wykreśla wymaganie dotyczące posiadania  Certyfikatu producenta ISO 9001 w 
zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz  ISO 14001. Poprawiony załącznik nr 2 
został zamieszczony na stronie interenetowej Zamawiajacego www.snzoz.lublin.pl.

Pytanie 2: Dotyczy:
 Minimalne wymagania dla serwera
 System umożliwiający automatyczną rekonfigurację maszyny w przypadku uszkodzenia takich
 komponentów jak pamięć lub procesor i dalszą pracę z ograniczoną wydajnością.

Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający wyobraża sobie pracę serwera z uszkodzonym procesorem.
ODP: Wymagania dla serwera zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie poniższego punktu:
 11 Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi produktu. NIE

ODP:  Zamawiajacy  wymaga  telefonicznych  konsultacji  w  zakresie  obsługi  produktu.  Poprawiony 
załącznik nr 2 został zamieszczony na stronie interenetowej Zamawiajacego www.snzoz.lublin.pl.

Pytanie 4: Prosimy o podanie warunków równoważności dla punktu
Zgłaszanie błędów poprzez system serwisowy Bugzilla lub równoważnym

ODP:  Zamawiający wykreśla pkt 5 z załącznika nr 2 do siwz z części "Opis czynności serwisowych 
dla  systemu  medycznego".  Poprawiony  załącznik  nr  2  został  zamieszczony  na  stronie  interenetowej 
Zamawiajacego  www.snzoz.lublin.pl.

Pytanie 5:  Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości dołączenie do badania teleradiologicznego 
plików RAR i ZIP? Wymóg ten nie ma żadnego zastosowania w teleradiologii. Ponad to jest on niezgodny z 
protokołem DICOM.



ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 6: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia:
- próbka skonfigurowanego demo systemu w części PACS/RIS, wraz z przykładową bazą danych I instrukcją 
jego użytkowania.
Na takie demo składa się serwer + stacja diagnostyczna i podłączenie urządzeń akwizycyjnych. Wymaga ono 
również kilku godzin pracy. Czy w przypadku nie zrezygnowania z powyższego wymogu Zamawiający pokryje 
koszty wdrożenia i dostarczenia systemu demo?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 7: Dotyczy
System relacyjnej bazy danych (RDBMS) dla części medycznej, radiologia PACS/RIS.
Czy Zamawiający planuje zakup systemu HIS? Zapis „dla części medycznej " jest typowym zapisem dla 
systemów HIS.
ODP:   Dotyczy PACS/RIS, Zamawiający posiada system Hipokrates. 

Pytanie 8: Prosimy o podanie nazwy producenta systemu HIS z którym wymagana jest integracja
opisana w punkcie Integracja HL7.
Czy Zamawiający pokryje koszty integracji po stronie producenta systemu HIS?
ODP:  Wymagania zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie 9: Dotyczy 
System relacyjnej bazy danych (RDBMS) dla części medycznej, radiologia PACS/RIS

Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który bezpośrednio lub nawet pośrednio 
mógłby  utrudniać  uczciwą  konkurencję.  Działaniem  wbrew  tej  zasadzie  jest  rygorystyczne  określenie 
wymagań,  które  nie  jest  to  uzasadnione  obiektywnymi  potrzebami  zamawiającego oraz  ogranicza  krąg 
potencjalnych  wykonawców  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.  Zamawiający,  opisując  przedmiot 
zamówienia, wskazuje tytko jedną technologię wykonania wskazuje na jeden typ bazy oraz Centralny system 
zarządzania wydrukami dla części medycznej radiologia PACS/RIS tym  samym ogranicza konkurencję.  W 
związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższych wymagań.
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 10: Dotyczy Obudowa
Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera w obudowie RACK ?
ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera wyposażonego w 3 slotów PCIe Gen2, w tym 
1 slot działający z prędkością x8, dwa sloty x4 oraz jeden dodatkowy "storage slot”? Taka ilość gniazd jest 
wystarczająca dla pracy serwera PACS/RIS oraz pozwoli w przyszłości na ewentualną rozbudowę
serwera.
ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 12: Dotyczy
Minimum 10 portów USB (w tym min 3 z przodu, min 4 z tyłu, min 3 wewnątrz obudowy), port  VGA z tyłu, 
2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania.



Czy Zamawiający ze względu na fakt że powyższy wymóg nie ma żadnego wpływu na pracę serwera jak 
i pracę systemu PACS/RIS wykreśli zapis ze specyfikacji?
ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 13: Dotyczy
l interfejs Ethernet 10/100 RJ45 wyłącznie dla komunikacji ze sprzętowym kontrolerem zdalnego zarządzania.

Czy Zamawiający dopuści serwer zarządzany przez kartę sieciową dwuportową nie   dedykowaną wyłącznie do 
zarządzania serwerem?
ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 14: Dotyczy
Redundantne, dwa zasilacze zgodne ze standardem.
EPA o efektywności min 92% typu hot-plug.
Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu mając na uwadze fakt że tylko serwery  firmy Fujitsu-
Siemens są wyposażone w tego typu zasilacze?
ODP:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 15: Dotyczy
   Minimalne wymagania dla serwera
         11 Oprogramowanie
         12 zarządzanie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medyczny serwisowanie, zarządzanie oraz konfiguracja 
wyrobów medycznych może być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. W związku 
z czym oprogramowanie oraz moduł zdalnego zarządzania nie może być  używane przez Zamawiającego a 
jedynie przez producenta lub autoryzowany serwis więc powyższe wymagania nie mają żadnego znaczenia dla 
Zamawiającego  a jedynie  mogą  rodzić  podejrzenia  ograniczenia  konkurencji.  Reasumując  wnosimy  o 
wykreślenie powyższych punktów ze specyfikacji.
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie  16:  W pkt.  11.3  (MAGNES)  Załącznika  nr  2  do  SIWZ  „Zestawienie  parametrów 
granicznych" Zamawiający wymaga pola 5G (oś X x Y x Z) o wymiarach ≤ 2,5 x 2,5x 4,0 m:
3. Rozkład linii 0,5 mT (x, y, z) od izocentrum Podać wartość

Oś x: ≤ 2,5 m
Oś y: ≤ 2,5 m
Oś z: ≤ 4,0 m

Bez oceny

Powyższe sformułowanie uniemożliwia firmie TMS Sp. z. o. o., będącej przedstawicielem firmy Toshiba, 
która jest  jednym z największych producentów systemów do diagnostyki  obrazowej,  w tym systemów 
rezonansu magnetycznego, zaoferowanie żadnego z naszych systemów.

Pragniemy  zaznaczyć,  że systemy rezonansu  magnetycznego producenta  Toshiba  Medical  Systems 
Corporation, są sprzedawane i użytkowane na całym świecie (1131 instalacji na całym świecie, 147 instalacji 
w Europie, 7 instalacji w Polsce).

Systemy rezonansu magnetycznego produkowane przez firmę Toshiba Medical Systems Corporation 
posiadają najkrótszy magnes i, co za tym idzie, linia 0,5mT ma zasięg 3,0m  w płaszczyźnie XY i 5m w 
kierunku osi Z. W zasięgu linii  0,5mT nie powinni znajdować  się  przypadkowi ludzie, co oznacza, że w 
sytuacji,  gdy  linia  0,5mT wychodzi  poza  obszar  pomieszczenia,  w  którym znajduje  się  magnes,  należy 
zastosować  dodatkowe ekranowania  w  celu  ograniczenia  pola.  Zgodnie  z  zapisami  SIWZ w niniejszym 
postępowaniu  oferent  ma  obowiązek  wykonania  adaptacji  pomieszczeń  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.  W  związku  z  powyższym  wszelkie  ewentualne  dodatkowe  koszty  ekranowania  obciążają 
oferenta/wykonawcę.  Ponadto należy wskazać, że rozkład linii 0,5mT nie ma żadnego wpływu na jakość 
obrazowania.  Wnosimy o dopuszczenie systemu o wymiarze pola 5G (oś  X x Y x Z) 3,0 x 3,0 x 5,0 
poprzez  modyfikację parametru opisanego w pkt. 11.3 (Magnes) Załącznika nr 2 „Zestawienie parametrów 
granicznych" i nadanie mu następującej treści:



3. Rozkład linii 0,5 mT (x, y, z) od izocentrum Podać wartość
Oś x: ≤ 3,0 m
Oś y: ≤ 3,0 m
Oś z: ≤ 5,0 m

Bez oceny

ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 17:  Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji  serwisowej.  Zgodne z wymogami 
producenta  do  dokonywania  jakichkolwiek  napraw  sprzętu  upoważniony  jest  wyłącznie 
przedstawiciel  autoryzowanego  serwisu  po  przebyciu  specjalistycznych  szkoleń.  Rezonans 
magnetyczny jest wyrobem medycznym przeznaczonym do diagnostyki pacjenta i posiadającym 
Certyfikat CE. Brak fachowej wiedzy technicznej na temat urządzenia może wywołać negatywne, 
zarówno dla personelu Zamawiającego jak i pacjentów, skutki. W związku z powyższym prosimy o 
odstąpienie od powyższego wymogu.
ODP:  Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentacji serwisowej. 

Pytanie 18:  Zamawiający wymaga potwierdzenia danych technicznych zaoferowanego sprzętu. Z 
uwagi na fakt, iż każda tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna 
dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie folderem producenta, danymi technicznymi lub 
instrukcją obsługi, w których określona jest specyfikacja techniczna aparatu potwierdzić wszystkich 
wymaganych  informacji  ujętych  w  tabeli  technicznej.  W  związku  z  powyższym  prosimy  o 
potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez firmę utworzoną przez 
producenta  dla  reprezentowania  jego  interesów  na  terenie  Polski o  spełnieniu  parametrów 
wpisanych  w  tabeli  technicznej  (nie  znajdujących  potwierdzenia  w  dopuszczonych  przez 
Zamawiającego dokumentach) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 19: § 4 ust. 7 umowy - Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego Zamawiający nie może 
zwolnić się z obowiązku zapłaty całego wynagrodzenia należnego wykonawcy, powołując się na to, 
że zapłacił wynagrodzenie należne podwykonawcom (wyrok SN z dnia 11.01.2008r, sygn. akt: V 
CSK 179/07). Uzależnienie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od przedłożenia przez 
niego dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom należy uznać za bezpodstawne. W związku 
z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu §4 ust. 7 umowy jako niezgodnego z obowiązującymi 
przepisami.
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  § 4 ust. 7  wzoru umowy.

Pytanie 20 : §3 umowy – W przepisie tym brak jest ust.3. Niezrozumiały jest także ust.2 pkt 4, który 
powołuje się na ust.3. Wszystko to czyni §3 nieczytelnym. Jaka jest właściwa i prawidłowa treść 
§3?
ODP:  Zamawiający zmienia §3 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

"1.        Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonany przez Zamawiającego w miejscu 
zamontowania tj. we wskazanej jednostce Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 
Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Protokół 
zdawczo -odbiorczy zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Z 
chwilą podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego własność przedmiotu zamówienia 
przechodzi na Zamawiającego. 

2.        Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem robót zostanie stwierdzone, że:
1) Wykonawca nie spełnił wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy,



2) przedmiot zamówienia posiada wady lub usterki, bądź nie został należycie wykonany, 
zamontowany lub uruchomiony,

3) Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących 
przedmiotu umowy

     Zamawiający  może  wyznaczyć  dodatkowy  termin  na  wypełnienie  w/w  obowiązków  przez 
Wykonawcę lub skorzystać z prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w § 7.

3.        W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom określonym w ust. 2, 
Zamawiający jest uprawniony do wykonania w/w obowiązków na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. Uprawnienie to jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego 
zapłaty kar umownych określonych w § 6 niniejszej umowy.

Pytanie  21:  §5 ust.1  umowy –  Uregulowania  tego przepisu  są  niezgodne z  zasadami  kodeksu 
cywilnego. Wykonawca nie może odpowiadać generalnie za niewykonanie w terminie postanowień 
umownych.  Powinien  on  odpowiadać  wyłącznie  za  działania  lub  zaniechania  zawinione  przez 
niego. Co z przypadkami tzw. siły wyższej, które są czynnikami niezależnymi od Wykonawcy i 
zwalniają  z  odpowiedzialności?  Czy Zamawiający akceptuje  zmianę  treści  §5 ust.1  i  nada mu 
brzmienie  -  „Usterki,  awarie  bądź  zdarzenia  utrudniające  Wykonawcy  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia  zawinione  przez  Wykonawcę  nie  zwalniają  go  z  wykonania  obowiązków 
przewidzianych w niniejszej umowie w ustalonym terminie”?
ODP:  Zamawiający zmienia §5 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: "Usterki, awarie 
bądź  zdarzenia  utrudniające  Wykonawcy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zawinione  przez 
Wykonawcę  nie  zwalniają  go  z  wykonania  obowiązków  przewidzianych  w  niniejszej  umowie  w 
ustalonym terminie”

Pytanie 22:  §5 ust.3 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ustęp przyjął brzmienie: „W 
wypadku  określonym w ust.  2  oraz  w  przypadku  niewykonania  umowy  przez  Wykonawcę  w 
ustalonym terminie,  z powodów, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający ma prawo zlecić 
wykonanie obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie u dowolnie wybranego 
przez  siebie  wykonawcy  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy. Uprawnienie  Zamawiającego  jest 
niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych określonych w § 6 
niniejszej  umowy  oraz  od  uprawnień  zamawiającego  wynikających  z  §7  umowy, o  ile 
niewykonanie umowy w terminie jest następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
ODP:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §5 ust.3 wzoru umowy.

Pytanie  23:  §6  umowy  –  Skoro  w  ust.2  mowa  jest,  że  strony  mają  prawo  dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, to należy przyjąć, że kary umowne 
przysługują obu stronom umowy. Paragraf 6 nie przewiduje kar umownych dla Wykonawcy. Czy 
Zamawiający  wobec  tego  akceptuje  zmianę  treści  §6  poprzez  wprowadzenie  ust.2  o  treści  - 
„Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości  wynagrodzenia 
określonego w §4 ust.1 umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego” oraz zmianę oznaczenia dotychczasowego ust.2 na ust.3?
ODP: Zamawiający zmienia §6 ust. 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia:
"Zamawiający  zastrzega sobie  prawo  do  żądania  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody". 

Pytanie 24:§7 umowy - Prosimy o dodanie punktu 4 o następującym brzmieniu: „Odstąpienie od 
umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 jest możliwe po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 
do należytego lub terminowego wykonania umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego 



terminu, nie krótszego niż 7 dni.”
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §7 wzoru umowy.

Pytanie 25: §8 umowy - Prosimy o dodanie punktów  9 i 10 o następującej treści:
„ 9.Gwarancją nie są objęte:

a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
-  eksploatacji  sprzętu  przez  Zamawiającego  niezgodnej  z  jego  przeznaczeniem, 
niestosowania  się  Zamawiającego  do  instrukcji  obsługi  sprzętu,  mechanicznego 
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 
trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b.  uszkodzenia  spowodowane  zdarzeniami  losowymi  tzw.  siła  wyższa  (pożar, 

powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne,

10. Na sprzęt Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu rękojmi za wyjątkiem prawa do 
odstąpienia od umowy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego”.

ODP: Zamawiający zmienia treść § 8 poprzez dodanie punktu 9 o następującej treści 
„ 9.Gwarancją nie są objęte:

a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
-  eksploatacji  sprzętu  przez  Zamawiającego  niezgodnej  z  jego  przeznaczeniem, 
niestosowania  się  Zamawiającego  do  instrukcji  obsługi  sprzętu,  mechanicznego 
uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 
trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b.  uszkodzenia  spowodowane  zdarzeniami  losowymi  tzw.  siła  wyższa  (pożar, 

powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne w zakresie dotyczącym ich zużycia wynikającego z normalnej 

eksploatacji"

Pytanie 26: § 8 ust. 3 umowy – Przedstawione w tym punkcie obowiązki wykonawcy są sprzeczne z 
zasadami gwarancji określonymi w opisie czynności serwisowych dla systemu medycznego oraz w 
punkcie „serwis, przeglądy i naprawy” rezonansu magnetycznego. Z uwagi na powyższe wnosimy 
o ujednolicenie zapisów tak, aby § 8 ust. 3 umowy przyjął brzmienie zgodne z zapisami załącznika 
nr 2 – Zestawienie parametrów granicznych:

„Wykonawca zobowiązuje się do:
a) reakcji  serwisu  technicznego  w  czasie  nie  dłuższym  niż  24  godziny  (dotyczy  dni 

roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 
od zgłoszenia awarii rezonansu magnetycznego;

b) usunięcia awarii rezonansu magnetycznego w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze (od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) a w przypadku 
konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski w czasie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

c) reakcji na błędy krytyczne systemu medycznego, czyli: 
- niedziałająca usługa,
- zagrożenie utraty danych związane z błędami bazy danych,
- błąd systemu uniemożliwiający prace lub blokujący wszystkie funkcjonalności 
systemu
w ciągu 4 godzin;



d) reakcji na usterki systemu medycznego w następnym dniu roboczym;
e) naprawy błędów krytycznych systemu medycznego w następnym dniu roboczym;
f) naprawy usterki systemu medycznego w terminie 20 dni roboczych;
g) reakcji na usterki serwera - następny dzień roboczy od zgłoszenia, możliwość zgłaszania 

usterek przez 9 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu”

ODP: Zamawiający zmienia treść § 8 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: 
"Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy 
od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, z tym, żegwarancja na serwer wynosi 4 lata 
od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego". 

Zamawiający zmienia treść § 8 ust. 3 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: 
„Wykonawca zobowiązuje się do:

1)  przystąpienia do usunięcia awarii rezonansu magnetycznego w czasie nie dłuższym 
niż 24 godziny (dotyczy dni roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii rezonansu magnetycznego;
2) usunięcia awarii rezonansu magnetycznego w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze 
(od  poniedziałku  do  piątku,  z  wyłączeniem dni  ustawowo  wolnych  od  pracy) a  w 
przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski w czasie nie dłuższym 
niż 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy)od zgłoszenia awarii rezonansu magnetycznego;
3) przystąpienia do usuniwania błędów krytycznych systemu medycznego, takich jak: 
    a) niedziałająca usługa,
     b) zagrożenie utraty danych związane z błędami bazy danych,
     c) błąd systemu uniemożliwiający prace lub blokujący wszystkie funkcjonalności 
systemu
w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia błędu,
4) naprawy błędów krytycznych systemu medycznego nie później niż w następnym dniu 
roboczym po dniu zgłoszenia błędu;
5) przystąpienia do usuwania usterek systemu medycznego nie później niż w następnym 
dniu roboczym po dniu złoszenia usterki,
6)usunięcia  usterek  systemu  medycznego  w  terminie  20  dni  roboczych  od  dnia 
zgłoszenia usterki,
7) przystąpienia do usuwania usterek serwera – nie później niż następnego dnia roboczego po 
dniu zgłoszenia, możliwość zgłaszania usterek przez 9 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu,
8) usunięcia usterek serwera w terminach, o których mowa w ust. 2. 
9) przystąpienia do usuwania innych usterek, awarii lub wad przedmiotu zamówienia nie później 
niż następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia oraz ich usunięcia w terminach  określonym 
w ust. 2.

Pytanie 27: Prosimy o wskazanie gdzie będzie znajdować się stacja diagnostyczna (opisowa).
ODP: Stacja diagnostyczna (opisowa) będzie znajdować się w sterowni obok rezonansu.

Pytanie 28: Prosimy o wskazanie gdzie będzie znajdować się serwer.
ODP: W pomieszczeniu znajdującym się w odległości ok. 100 metrów od pomieszczenia RM.

Pytanie 29: Prosimy o wskazanie gdzie ma się znajdować komputer do rejestracji pacjentów. 
ODP:   komputer  do  rejestracji  pacjentów  będzie  znajdowała  się  w  rejestracji,  parter  budynku 
Somatyk.



Pytanie 30:Czy pomieszczenia gdzie będzie znajdować się serwer, komputer do rejestracji, stacja 
opisowa oraz sterownia rezonansu są połączone sprawną siecią komputerową? Jeśli tak, prosimy o 
podanie przepustowości sieci oraz kategorii, w jakiej została wykonana. Jeśli nie, czy wykonanie 
takiej sieci będzie po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? 
ODP:  Tak  pomieszczenia  sa  połączone  sprawną  siecią  komputerowa:  1  Gbit,  Kat  6.  wykonawca 
wykona  okablowanie  pomiedzy  sterownią,  pomieszczeniem  RM  oraz  serwerownią,  odległość  w 
granicach 100 m.
Pytanie 31:  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wykopu o głębokości  ok. 4m oraz otworu 
transportowego  w  ścianie  celem  transportu  rezonansu  do  pomieszczeń  pracowni  rezonansu? 
Pragniemy nadmienić, że jest to jedyna możliwa droga transportowa.
ODP:  Tak  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  wykopu  o  głębokości  ok.  4m  oraz  otworu 
transportowego w ścianie celem transportu rezonansu do pomieszczeń pracowni rezonansu. Wszelkie 
dopuszczone przez Zamawiajacego prace naruszające budynek, budowlę, instalację, urządzenia lub 
teren, itp. muszą być przywrócone do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Pytanie 32:  Czy Zamawiający dopuści zmianę usytuowania agregatu wody lodowej na lokalizację 
przy ścianie budynku w pobliżu otworu transportowego rezonansu?
ODP: Zamawiający nie dopuszcza zmiany usytuowania agregatu wody lodowej.

Pytanie 33:  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, na czas rozładunku rezonansu, 
wjazd dźwigu o udźwigu min. 35 ton oraz samochodu ciężarowego na trawnik przed budynkiem.
ODP: Tak,  Zamawiający dopuszcza, na czas rozładunku rezonansu, wjazd dźwigu o udźwigu min. 35 
ton  oraz  samochodu  ciężarowego  na  trawnik  przed  budynkiem.  Wszelkie  dopuszczone  przez 
Zamawiajacego prace naruszające budynek, budowlę, instalację, urządzenia lub teren, itp.  muszą być 
przywrócone do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Przed wjazdem dźwigu musi być wykonana 
prowizoryczna droga dojazdowa.

Pytanie  34:  Czy  Zamawiający  posiada  protokoły  pomiaru  wentylacji  z  rozbiciem krotności 
wymiany powietrza na poszczególne pomieszczenia pracowni rezonansu magnetycznego? Jeśli tak 
prosimy o ich udostępnienie.
ODP: Tak,  Zamawiający posiada pomiary dla wentylacji dla pomieszczeń korytarza, serwerowni, i 
pomieszczenia technicznego.  Pomiary zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego 
www.snzoz.lublin.pl.  Dla  pomieszenia  badań  gdzie  przewidziana  jest  klimatyzacja  nie  były 
przeprowadzone pomiary, pomieszczenie nie jest aktualnie uzytkowane. Założona w projekcie centrala 
z chłodzeniem powietrza ma wydajność  1260 m3/ h, z tego 120 m3/h skierowane do pomieszcenia 
technicznego, 420 m3/h skierowane na korytarz, pozostałe 740 m3/ h do dyspozycji w pomieszczeniu 
badań. 

Pytanie  35:  Czy  centrala  wentylacyjna  obsługująca  pomieszczenia  pracowni  rezonansu 
magnetycznego  posiada  możliwość  chłodzenia  i  zdolność  odprowadzenia  z  pomieszczenia,  w 
którym będzie się znajdował rezonans min. 3kW ciepła?
ODP:  Tak,   centrala  wentylacyjna  posiada  możliwość  chłodzenia  i  zdolność  odprowadzenia  z 
pomieszczenia, w którym będzie się znajdował rezonans min. 3kW ciepła.

Pytanie  36:  Czy  Zamawiający  dopuszcza,  na  czas  transportu  rezonansu  oraz  wykonania  prac 
przygotowawczych,  rozebranie  kanałów  wentylacyjnych kolidujących  z  drogą  transportową 
rezonansu?
ODP:  Tak,  Zamawiający  dopuszcza,  na  czas  transportu  rezonansu  oraz  wykonania  prac 
przygotowawczych,  rozebranie  kanałów  wentylacyjnych koliduj ących  z  drogą  transportową 
rezonansu.  Wszelkie  dopuszczone  przez  Zamawiajacego prace  naruszające  budynek,  budowlę, 
instalację,  urządzenia  lub  teren,  itp.  muszą  być  przywrócone  do  stanu  pierwotnego  na  koszt 



Wykonawcy.

Pytanie 37:  Czy Zamawiający doprowadzi,  zgodnie z obowiązującymi przepisami,  do wymiany 
drzwi z klatki schodowej do pomieszczeń pracowni rezonansu z drzwi 140/190 na drzwi 140/200? 
Brak  drzwi  o  wysokości  min.  200  cm  na  drodze  do  rezonansu  uniemożliwia  transport  helu 
koniecznego do procedury uruchomienia rezonansu.
ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza  wymianę  drzwi z klatki  schodowej do pomieszczeń  pracowni 
rezonansu z drzwi 140/190 na drzwi 140/200. 

Pytanie 38 : Czy Zamawiający potwierdza, że quench rura jest wykonana zgodnie z projektem?
ODP:  Tak,  Zamawiający  potwierdza,  że  quench  rura  jest  wykonana  zgodnie  z  projektem  i 
naniesionymi przez projektnata zmianami.

Pytanie 39:  Prosimy o potwierdzenie, że w miejscu wykopu i otworu transportowego nie biegną 
żadne instalacje.
ODP: Zamawiający nie może potwierdzić że w miejscu wykopu i otworu transportowego nie biegną 
żadne instalacje, teren jest uzbrojony. 

Pytanie 40: Prosimy o wyjaśnienie ile urządzeń generujących obrazy DICOM będzie podpiętych do 
systemu PACS, czyli ile licencji PACS powinien skosztorysować wykonawca?
ODP: Do systemu PACS będą podpięte 3 urządzenia generujące obrazy DICOM, tj. MR, CT i RTG

Pytanie 41: Prosimy o wyjaśnienie ile będzie stanowisk systemu RIS, czyli ile licencji RIS powinien 
skosztorysować  wykonawca? Prosimy o  podanie  z  podziałem na:  Rejestracja,  Technik,  Lekarz 
Radiolog.
ODP:  Stanowiska systemu RIS – 3 + integracja z HIS (DICOM, listy robocze)

Pytanie 42 :  Prosimy o dodanie w kolumnie „wartość wymagana” Słowa „TAK” dla poniższych 
punktów:
- ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADA Ń OBRAZOWYCH PACS – pkt 10 (Narzędzie 
diagnostyczne do sprawdzenia całej sieci PACS w zakresie komunikacji pomiędzy wszystkimi),
- ZLECANIE BADA N TELERADIOLOGICZNYCH – pkt 33 ( Oznaczanie kluczowych 
obrazów przed wysłaniem badania do konsultacji),
-OPIS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH DLA SYSTEMU MEDYCZNEGO – pkt 12 
(Instalacja nowych wersji produktu).
ODP:  Zamawiajacy dodaje w kolumnie „wartość wymagana” słowo „TAK” dla poni ższych punktów:

- ADMINISTRATOR ARCHIWUM BADA Ń OBRAZOWYCH PACS – pkt 10 
(Narzędzie diagnostyczne do sprawdzenia całej sieci PACS w zakresie komunikacji 
pomiędzy wszystkimi),
- ZLECANIE BADA N TELERADIOLOGICZNYCH – pkt 33 ( Oznaczanie kluczowych 
obrazów przed wysłaniem badania do konsultacji),
-OPIS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH DLA SYSTEMU MEDYCZNEGO – pkt 12 (Ins talacja 
nowych wersji produktu).

Pytanie  43:  Zamawiający  w  opisie  czynności  serwisowych  dla  systemu  medycznego  pkt  11 
„Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi  produktu” w kolumnie wartości  wymagane podał 
„NIE” . Czy nie jest to oczywista omyłka i zamawiający będzie wymagał możliwości telefonicznej 
konsultacji? 
ODP:  Zamawiajacy  wymaga  telefonicznych  konsultacji  w  zakresie  obsługi  produktu.  Poprawiony 
załącznik nr 2 został zamieszczony na stronie interenetowej Zamawiajacego www.snzoz.lublin.pl.



Pytanie 44:
Zapisy w SIWZ Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów granicznych określają warunki i parametry, 
jakie musi spełnić system rezonansu magnetycznego. Zamawiajgcy dokonał doboru parametrów w 
taki sposób, że:

1.  Dopuszcza  i  -  co  więcej  -  w  nieuzasadniony  sposób  preferuje  w  postępowaniu 
przetargowym  system  1.5T  Magentom  Essenza  firmy  Siemens  będgcy  najsłabszym 
systemem MR w portfolio (sprzedawanym jako systemy fabrycznie nowe) firmy Siemens.
2. W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający otrzyma system 
MR (1.5T Magentom Essenza firmy Siemens) który w wielu parametrach odstaje od - już 
nawet nie najwyższej, ale wręcz- średniej klasy systemów rezonansu magnetycznego.
3.Zmusza firmę General Electric - w celu przystąpienia do postępowania przetargowego - 
do  zaoferowania  jednego  z  dwóch  najlepszych  systemów  rezonansu  magnetycznego 
będących w portfolio firmy General Electric (tj. w klasie systemów o otworze magnesu 60 
cm oraz w klasie systemów o otworze magnesu 70 cm). Systemy te - z racji ich właściwości 
i  możliwości  diagnostycznych,  jakie  oferują  -  znacznie  przekraczają  wymagania 
sformułowane przez Zamawiającego i zawarte w SIWZ, będąc jednocześnie systemami o 
wiele droższymi, niż preferowany przez Zamawiającego system 1.5T Magentom Essenza 
firmy Siemens.

W ten sposób Zamawiający celowo wykreował  sytuację,  w której  konkurować  ze  sobą  muszą 
nieporównywalne technicznie, klinicznie i finansowo systemy rezonansu magnetycznego.

Ad. 1.
Pod względem parametrów technicznych oraz właściwości klinicznych i użytkowych preferowany 
przez Zamawiającego system 1.5T Magentom Essenza firmy Siemens jest  ostatnim (licząc od 
najlepszego do najgorszego) po:

i) Magnetom Aera z gradientami typu XQ oraz z gradientami typu XJ,
ii) Magnetom Avanto z gradientami typu SQ oraz z gradientami typu Q,
iii) Magnetom Espree

systemem w portfolio systemów MR o wielkości pola 1.5T firmy Siemens. 

Ad. 2.
Głównymi cechami, którymi preferowany przez Zamawiającego system 1.5T Magentom Essenza 
firmy Siemens odbiega od średniej klasy systemów rezonansu magnetycznego są min.:
i) Bardzo zła jakość generowanego pola  magnetycznego. Jakość generowanego pola
magnetycznego ma jedno z podstawowych znaczeń rzutujących na jakość otrzymywanych obrazów. 
Porównując jakość wytworzonego przez magnes pola magnetycznego (czyli tzw. homogeniczność 
pola, mierzoną w jednostkach [ppm]) stwierdzić należy, że homogeniczność magnesu systemu 1.5T 
Magentom  Essenza  jest  o  rząd  wielkości  (dochodząc  nawet  do  kilkuset  procent)  gorsza  od 
powszechnie uznawanych za średnią  klasę  systemów MR o wartości  pola 1,5T. Pod względem 
homogeniczności pola magnetycznego jest to bodaj najgorszy magnes systemu MR o wartości polo 
1.5T jaki kiedykolwiek został wprowadzony do użytku komercyjnego.
ii) Słabość  systemu   gradientowego,  objawiającego  się  zarówno   niskimi katalogowymi
wartościami amplitudy gradientów i Slew Rate gradientów (dla systemu 1.5T Magentom Essenza 
firmy  Siemens  jest  to  odpowiednio  30  mT/m oraz  100  T/m/s)  jak  i  parametrami  techniczno-
klinicznymi, jakimi są efekty stosowania systemy gradientowego, tj. czasy TR (czas repetycji), TE 
(czas echa) oraz ESP (Echo Spacing) dla sekwencji pomiarowych, szczególnie zaś dla tych, które z 
natury powinny być sekwencjami do szybkich akwizycji, tj. szybkie sekwencje gradientowe 3D 
oraz szybkie sekwencje EPI (obrazowania echoplanarnego). Konsekwencją tego jest fakt, że m.in. 
badania  wykorzystujące  te  szybkie  sekwencje  akwizycyjne  np.  badania  perfuzyjne  mózgu  czy 
dyfuzyjne mózgu (będące jednymi z podstawowych badań  wykorzystywanych w diagnostyce w 
dziedzinie  neuro-psychiatrycznej,  a  więc  w  specjalizacji  Zamawiającego)  będą  wykonywane  z 
jakością znacznie gorszą od jakości osiągalnych w średniej klasy systemach MR o wartości pola 



1.5T.
Iii) Znaczne ograniczenie w portfolio cewek diagnostycznych oferowanych z systemem 1.5T
Magentom Essenza. Dość wspomnieć, że próżno szukać na wyposażeniu systemu 1.5T Magnetom 
Essenza np. cewki 8 kanałowej do badań głowy (jest dostępna jedynie cewka 6 kanałowa), podczas 
gdy w średniej klasie systemów MR o wartości pola 1.5T cewki 8 kanałowe do badań głowy sq 
standardem.
iv) Obrazująca ze słabą jakością cewka do badań kręgosłupa. Cewka ta jest jedynie 9 elementowa
(z czego jedynie 3 elementy obrazujące leżą pod kręgosłupem badanego pacjenta). W połączeniu ze 
znacznym  oddaleniem  tej  cewki  od  ciała  pacjenta  (ok.  10  cm)  powoduje,  że  jakość  badań 
kręgosłupa, rdzenia kręgowego jest bardzo niskiej jakości.
v) Bardzo mały zakres pola widzenia w najważniejszej osi - Z - wynoszącej maksymalnie zaledwie
35 cm. Oznacza to, że np. badanie całego kręgosłupa będzie trwać znacznie dłużej, niż w przypadku 
średniej klasy systemów MR o wartości pola 1.5T gdzie standardem jest co najmniej 45 cm,
vi)  Zbyt  wolny  procesor  rekonstrukcyjny  umożliwiający  rekonstrukcje  obrazów  zaledwie  z 
prędkością  ok.  1000  obrazów/sekundę.  Średniej  klasy  systemów  MR  o  wartości  pola  1.5T 
umożliwiają co najmniej 20% szybszą rekonstrukcję.
vii) Bardzo słabe cechy użytkowo-ergonomiczne przejawiające się m.in. zaoferowaniem jedynie
jednego  panelu  sterującego  umieszczonego  po  jednej  tylko  stronie  magnesu, podczas  gdy 
standardem są dwa takie panele umieszczone po obu stornach magnesu.
viii)  Brak  powszechnie  wprowadzanych  w  ostatnim  czasie  rozwiązań  w  torze  nadawczo-
odbiorczym  wysokiej  częstotliwości  (RF)  mających  na  celu  polepszenie  parametru  SNR 
uzyskiwanego obrazu (przesyłanie sygnału w postaci cyfrowej, optycznej z pomieszczenia badań do 
procesora rekonstrukcyjnego).

Powyżej przytoczone argumenty obrazują jak niskiej jakości system rezonansu magnetycznego jest 
preferowany przez Zamawiającego, co jest rzeczą co najmniej dziwną, zważywszy na wymagający, 
wysokospecjalistyczny profil jego działalności.
Ad. 2.
Zapis w załączniku nr 2 do SIWZ w następującym punkcie, zmusza firmę  General  Electric do 
zaoferowania  jednego  z  dwóch  najlepszych  systemów  rezonansu  magnetycznego  bedących  w 
portfolio firmy General Electric.

VI Pozycjonowanie i nadzór pacjenta

1. Max. obciążenie płyty stołu 
(łącznie z ruchem pionowym)

Podać wartość w kg
  ≥180 kg 

Bez oceny (*)

Tak  sformułowane  wymaganie  jest  jedynym  parametrem  (i  oczywiście  nie  jest  to  parametr 
kliniczny) w którym system 1.5T Magentom Essenza firmy Siemens może być porównywalny z 
jednym z dwóch najlepszych systemów rezonansu magnetycznego będących w portfolio  firmy 
General Electric. Wymaganie obciążenia płyty stołu, na którym leży pacjent podczas badania, o 
wartości powyżej 155 kg jest całkowicie niesłuszne, gdy rozważany jest zakup systemu rezonansu 
magnetycznego o otworze (tunelu)  magnesu mającym średnicę  60 cm (a tak jest  w przypadku 
niniejszego postępowania). Pacjent o tuszy, powodującej, że jego waga wynosi powyżej 155 kg. 
dodatkowo obłożony cewkami diagnostycznymi (które ze względu na swoje rozmiary dodatkowo 
zajmują miejsce w tunelu magnesu) po prostu nie zmieści się w tunelu magnesu. Ograniczeniem w 
przeprowadzeniu badania jest zatem nie nośność stołu, ale wymiary tunelu magnesu. Wymaganie 
takiej  (tj.  min.  180  kg)  nośności  stołu  miałoby  sens,  gdyby  Zamawiający  wymagał  system 
rezonansu magnetycznego o większej średnicy otworu (tunelu) magnesu - tj. 70 cm. Ale tak nie jest 
- Zamawiający wyspecyfikował wymaganie dot. średnicy otworu (tunelu) magnesu na min. 60 cm. 
Zatem  wartość  przyjęta  w  punkcie  VI.1.  Załącznika  nr  2  do  SIWZ  ma  jedynie  za  zadanie 
ograniczenie  konkurencji  i  zmuszeniu  innych  Wykonawców  (np.  firmę  General  Electric)  do 



złożenia przystąpienia do postępowania z systemem nieporównywalnie lepszym od wymaganego.
Zauważyć  ponadto  należy,  że  nawet  w  postępowaniu  przetargowym  przeprowadzonym  w 
październiku  2008r  w  wiodącej  placówce  o  profilu  neuropsychiatrycznym,  jaką  jest  Instytut 
Psychiatrii  i  Neurologii  w Warszawie,  wymóg dotyczący maksymalnego obciążenia płyty stołu 
wynosił 150 kg, a Zamawiajqcy (IPiN w Warszawie) wyspecyfikował przecież aparat z najwyższej 
półki.

Pytanie: Czy zatem, Zamawiający w celu umożliwienia firmie General Electric na przystąpienie do 
postępowania  przetargowego  ze  średniej  klasy  systemem  MR  o  wielkości  pola  1.5T,  dokona 
korekty SIWZ poprzez:
(i)   zmodyfikowanie następujących punktów z Załącznika nr 2 do SIWZ do następujących postaci:

IV System RF
1. Liczba równoległych cyfrowych 

kanałów odbiorczych (z pełną 
ścieżką cyfrową)

≥ 8; podać wartość Bez oceny (*)

Argumentacja:
Zamawiający w żadnym z punktów Załącznika nr  2 do SIWZ nie wymaga dostarczenia cewki 
diagnostycznej o liczbie kanałów większej niż 8, zatem nie ma najmniejszego sensu wymagania 
systemu minimum 16 kanałowego.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45
IV System RF
3. Moc wzmacniacza  ≥10 kW Bez oceny (*)

Argumentacja:
Nowoczesne  systemy  rezonansu  magnetycznego  zbudowane  w  oparciu  o  optymalny  system 
generacji, nadawania i dystrybucji sygnału pobudzającego w wybraną anatomię badanego pacjenta 
oraz zaawansowany technologicznie tor RF zbudowany w technologii optycznej (a nie jak dotąd - w 
technologii  galwanicznej)  zapewniają  generowanie  szybkich  sekwencji  pomiarowych  i 
jednocześnie  otrzymywanie  doskonałej  jakości  obrazów  diagnostycznych  przy  zastosowaniu 
nadajników o mniejszej niż wymagane tu 15kW mocy. Dodatkowo, oprócz dwóch wymienionych 
zalet, istotnym aspektem jest także i fokt znacząco niższego zużycia energii elektrycznej takiego 
właśnie nowoczesnego systemu rezonansu magnetycznego.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46
V. Cewki
3. Wielokanałowa  cewka  typu 

array  (lub  kombinacja  cewek) 
umożliwiająca  badanie  całego 
kręgosłupa (odcinki C, Th i L) 
z  automatycznym  przesuwem 
stołu  pacjenta  sterowanym  z 
protokołu  badania,  bez 
repozycjonowania  pacjenta  i 
przekładania  lub  przepinania 
cewek,  posiadająca  min  12 
elementów obrazujących

Tak; podać nazwę
zaoferowanej
cewki/cewek,

= 12 elementów - 0 pkt. 
> 12 elementów - 4 pkt.

(*)

Argumentacja:



Podczas  obrazowania  kręgosłupa  szczególnie  istotne  jest  wykorzystanie  maksymalnej  liczby 
elementów  obrazujących  znajdujących  się  w  bezpośredniej  bliskości  badanego  organu,  tj. 
bezpośrednio pod kręgosłupem badanego pacjenta. Stosując cewkę  która ma odpowiednio dużo 
elementów obrazujących kręgosłup, nie ma potrzeby stosowania akwizycji równoległej, która to ze 
swej  natury  ma,  co prawda,  owocować  przyspieszeniem badań,  ale  jest  jednocześnie okupiona 
spadkiem jakości  obrazowania,  bowiem wzrost  współczynnika  obrazowania  równoległego  o  1 
powoduje  spadek  jakości  otrzymanego  obrazu  do  ok,  60%  pierwotnej  wartości  (zastosowanie 
współczynnika obrazowania równoległego o wartości 2 powoduje spadek jakości obrazu do 60% w 
porównaniu z obrazowaniem bez użycia techniki równoległej, współczynnika o wartości 3 - do ok. 
36%, współczynnika o wartości 4 -do ok. 22%, itp.). Z kolei, aby otrzymać obraz o akceptowalnie 
dobrej  jakości  -  przy  zastosowaniu  techniki  równoległej  -  należałoby ....  np.  zwiększyć  liczbę 
powtórzeń, a co za tym idzie - wydłużyć czas skanowania - a zatem zanika w ten sposób główna 
zaleta i sens stosowania akwizycji równoległej, tj. przyspieszenie badania. Systemy w tej klasie, 
oferowane  przez  naszą  firmę,  oferują  cewki  12  elementowe  niewspółpracujące  z  technikami 
akwizycji równoległej.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47
V Cewki
4. Wielokanałowa cewka typu 

array (lub kombinacja cewek) 
umożliwiająca badanie całego 
ośrodkowego układu 
nerwowego (tzn. głowa + cały 
kręgosłup) z automatycznym 
przesuwem stołu pacjenta 
sterowanym z protokołu 
badania, bez repozycjonowania 
pacjenta i przekładania lub 
przepinania cewek, posiadająca 
min 16 elementów 
obrazujących, umożliwiająca 
akwizycje równoległe całego 
obiektu (ASSET, iPAT, SENSE , 
SPEEDER lub zgodnie z 
nomenklaturą producenta

Tak; podać nazwę 
zaoferowanej cewki/cewek 

'= 16 elementów – 0 punktów
> 16 elemetów – 4 punkty

(* ) 

Argumentacja:
Analogicznie jak dla obrazowania cewką  do badań  kręgosłupa,  powyżej.  Systemy w tej  klasie 
oferowawne  przez  naszą  firmę,  oferują  cewki  12  elementowe  do  badań  kręgosłupa 
niewspółpracujące z technikami akwizycji  równoległej  i  cewki min.  12 elementowe służące do 
badań obszaru głowa-szyja, współpracujące z technikami akwizycji równoległej.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48
VI Pozycjonowanie i nadzór pacjenta

1. Max. obciążenie płyty stołu 
(łącznie z ruchem pionowym)

Podać wartość w kg
  ≥155 kg 

Bez oceny (*)

Argumentacja:
W tej klasie aparatów tomografu rezonansu magnetycznego nasza firma oferuje stół  pacjenta o 
maksymalnym  obciążeniu  wynoszącym  (wciąż  zapewniającym  założoną  dokładność  przesuwu 
pionowego  i  poziomego)  159  kg,  co  jest  wartością  absolutnie  wystarczającą.  Badanie  osób 
cięższych (a więc i bardziej otyłych) napotka na problemy nie z powodu ograniczeń związanych z 
nośnością  stołu,  ale  z  powodu  ograniczeń  rozmiaru  otworu  magnesu,  w  którym leży  pacjent 



podczas badania.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49
VII. Aplikacje kliniczne
5.3. Max współczynnik >3; = 3-0 pkt, n

Przyspieszenia dla 
obrazowania

podać wartość > 3 - 2 pkt.

równoległego

Argumentacja:
Nasza firma w tej klasie systemów rezonansu magnetycznego oferuje Maksymalny współczynnik 
przyspieszenia  dla  obrazowania  równoległego o  wartości  3,  co  jest  wartością  i  tak  więcej  niż 
wystarczającą, zważywszy na fakt, iż zwiększenie wartości współczynnika o 2 powoduje spadek 
jakości odbieranego sygnału do 60% wartości początkowej, a wzrost wartości współczynnika do 3 
powoduje spadek jakości odbieranego sygnału do 36% wartości początkowej, co ma niebagatelne 
znaczenie dla jakości otrzymywanego obrazu.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50
(ii) oraz wprowadzenie nowych lub / i korektę istniejących zasad przyznawania dodatkowych 

punktów, w celu premiowania rozwiązań obiektywnie lepszych, do następujących postaci:

II Magnes
7. Typowa homogeniczność pola w 

małej kuli o średnicy 10 cm, 
mierzona metodą VRMS

Podać wartość, podać ilość 
płaszczyzn pomiarowych 
metody VRMS

≤  0,05 ppm - 2 pkt., za 
wartość najmniejszą;
punktacja dla pozostałych 
wartości zostanie 
wyliczona za pomoca 
proporcjonalności 
> 0,05 ppm - 0 pkt.;

(*)

8. Typowa homogeniczność pola w 
dużej kuli o średnicy 30 cm, 
mierzona metodą VRMS

Podać wartość, podać ilość 
płaszczyzn pomiarowych 
metody VRMS

≤ 1,10 ppm - 2 pkt., za 
wartość najmniejszą;
punktacja dla pozostałych 
wartości zostanie 
wyliczona za pomoca 
proporcjonalności  
> 1,00 ppm - 0 pkt.;

(*)

Argumentacja:
Im wartość homogeniczności pola jest mniejsza - tym lepsze jakościowo (tzn. bardziej jednorodne) 
jest generowane pole magnetyczne. Z kolei im bardziej jednorodne pole magnetyczne, tym lepszej 
jakości obrazy diagnostyczne można uzyskiwać. Zależność ta odnosi się do każdego typu badań, ale 
najbardziej  jest  obserwowalna  podczas  badań  spektroskopowych,  gdyż  są  one  właściwym 
wyznacznikiem  dobrej  jakościowo  korekty  homogeniczności  pola  magnetycznego.  Naszym 
zdaniem, zważywszy na profil  działalności w diagnostyce MR, oraz wymagania Zamawiającego 
(np. właśnie te, dotyczące m.in. badań spektroskopowych - por. pkt VII. 1.6 Załącznika nr 2 do 
SIWZ) w interesie Zamawiającego jest  zakup tomografu rezonansu magnetycznego o możliwie 
najwyższej  homogeniczności  pola  magnetycznego.  Zatem  odpowiednie,  tj.  liniowo,  powyżej 
pewnej granicy akceptowalności premiowanie jednorodności pola magnetycznego generowanego 
przez magnes systemu MR będzie jak najbardziej słuszne.



ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51
II. Magnes
12. Długość otworu pacjenta 

(magnes z systemem „shim", 
cewkami gradientowymi i 
cewką całego ciała) w 
najwęższym miejscu

Podać wartość   ≥75cm - 0 pkt. 
  < 75 cm - 2 pkt. dla 
najmniejszej 
zaoferowanej wartości, 
punktacja dla 
pozostałych wartości 
zostanie wyliczona za 
pomocą
proporcjonalności

(*)

Argumentacja:
Długość otworu magnesu (magnes z całym wyposażeniem, gotowym do badania) w najwęższym 
jego miejscu ma niebagatelne znaczenie,  jeśli  chodzi  o możliwe objawy klaustrofobii,  mogące 
wystąpić u badanego pacjenta. Im długość ta mniejsza, tym mniejszy dyskomfort odczuwany przez 
pacjenta w trakcie  badania.  Zamawiający,  naszym zdaniem, powinien premiować  zaoferowanie 
magnesów o możliwie jak najkrótszym otworze magnesu, dla którego średnica jest najmniejsza.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52
IV. System RF
4. Tor transmisji odebranego 

sygnału MR pomiędzy 
pomieszczeniem badań (gantry 
magnesu) a maszynownią 
(rekonstruktorem) zbudowany 
w technologii optycznej 
(niegalwanicznej) 
umożliwiający polepszenie 
obrazowania dla każdego 
rodzaju badania (każdej 
anatomii) niezależnie od

Tak /Nie Tak-4 pkt., Nie - 0 pkt. (*)

użytych cewek
Argumentacja:
Bardzo znaczne (sięgające nawet 25%) polepszenie jakości obrazu (stosunku SNR - Sygnał-do-
Szum) można uzyskać znacznie ograniczając wpływ niekorzystnego szumu na sygnał odebrany z 
pacjenta i transmitowany z gantry magnesu do pomieszczenia maszynowni (tj. do rekonstruktora, w 
celu jego dalszej obróbki). Efekt taki daje się uzyskać przez zastosowanie transmisji odebranego 
sygnału  między  gantry  magnesu  do  pomieszczenia  maszynowni  w  technologii  niepodatnej  na 
zakłócenia  elektromagnetyczne.  Taką  technologią  jest  przesył  sygnału  cyfrowego  łączami 
optycznymi  (światłowodami).  Ta  technologia,  ostatnio  wprowadzona,  będzie  standardem  w 
wysokiej jakości obrazowaniu MR, tak szczególnie istotnym w obrazowaniu neuro (mózg, rdzeń 
kręgowy).

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53.
V. Cewki
8. Wielokanałowa cewka sztywna dedykowana 

do badania stawu kolanowego, posiadająca 
Tak/Nie; podać nazwę
zaoferowanej cewki, nazwę 

= 8 elementów - 0 pkt. 
> 8 elementów - 4 pkt. Ponadto:

(*)



min 8 elementów i 8 kanałów obrazujących, 
umożliwiająca akwizycje równoległe całego 
obiektu (ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub 
zgodnie z nomenklatura producenta)

techniki równoległej i liczbę 
kanałów oraz liczbę 
elementów obrazujących.

4 pkt. - gdy cewka nadawczo-
odbiorcza 
0 pkt - gdy cewka jedynie 
odbiorcza

Argumentacja:
Badanie kolana, prowadzone przy wykorzystaniu dedykowanej wielokanałowej cewki, która jest 
jedynie cewką odbiorczą powoduje, że na wynikowym obrazie bardzo często pojawiają się trudne 
do  wyeliminowania  artefakty,  zaburzajqce  w  istotny  sposób  obraz  (źródłem  artefaktów  jest 
niepożądany sygnał z sąsiedniego, niebadanego kolana). Sposobem na uniknięcie takich artefaktów 
i  to  bez konieczności  wydłużania czasu badania jest  zastosowanie cewki  nadawczo-odbiorczej. 
Dzięki takiej nadawczo-odbiorczej cewce, sygnał pobudzający nadawany jest tylko w jedno, badane 
kolano i z niego także jest odbierany sygnał, a tak uzyskany obraz wolny jest od artefaktów, zatem 
znacznie  lepszy  jakościowo.  Cewka  nadawczo-odbiorcza  jest  ze  swej  natury bardziej 
skomplikowana technologicznie niż zwykła cewka (jedynie) odbiorcza, ale jej stosowanie niesie 
wymierne efekty dla znacznego polepszenia jakości obrazowania.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54.
V. Cewki
11. Wielokanałowa (min. 8 kanałowa) 

dedykowana cewka typu array do badania 
głowy do jednoczesnych akwizycji 
równoległych całego obiektu typu ASSET, 
iPAT, SENSE, SPEEDER-zgodnie z 
nomenklaturą producenta

Tak/Nie, podać Nie - 0 pkt. 
Tak - 4 pkt.

(*)

Argumentacja:
Z  uwagi  na  profil  specjalizacyjny  Zamawiającego,  badania  głowy  (mózgu)  będą  należały  do 
najczęściej wykonywanych. Zatem cewka z 8 kanałami wykorzystywanymi do badania głowy jest 
Zamawiającemu wręcz niezbędna. Zamawiający - jak sądzimy, prawdopodobnie przez pomyłkę - 
nie uwzględnił tego wymogu. Zatem zaoferowanie takiej cewki powinno być odpowiednio dużo 
premiowane przyznaniem dodatkowych punktów.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55.
VI Pozycjonowanie i nadzór pacjenta

9. Dwa panele sterujące 
umieszczone po obu stronach 
łóżka pacjenta,na obudowie 
magnesu

Tak / Nie,
Podać

 Nie - 0 pkt.
Tak - 4 pkt.,

(*)

Argumentacja:
Posiadanie jedynie jednego panelu sterującego, umieszczonego po jednej stronie magnesu znacznie 
ogranicza funkcjonalność systemu i powoduje, że jego obsługa jest znacząco mniej przyjazna dla 
osób obsługi.
Posiadanie dwóch identycznych funkcjonalnie paneli sterujących po obu stronach stołu pacjenta 
znakomicie zwiększa bezpieczeństwo i wygodę obsługi oraz komfort pracy technika/operatora 
podczas przygotowania badania.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 56.
VI Pozycjonowanie i nadzór pacjenta

10. Podstawowy stól aparatu MR 
w całości odłączany od 
aparatu i dający mozliwość:
- ułożewnia pacjenta do 
badania poza pomieszczeniem 
rezonansu magnetycznego
- regulacji wysokości położenia 
blatu w zakresie minimum 20 
cm, podczas transportu 
pacjenta do, z i poza 
pomieszczeniem badań
- oraz awaryjnej ewakuacji 
pacjenta (procedura nie 
dłuższa niż 30 sek. Mozliwa do 
wykonania przy braku zasilania

Tak / Nie,
Podać

 Nie - 0 pkt.
 Tak - 4 pkt.,

(*)

Argumentacja:
Stół pacjenta oprócz „standardowego" wykorzystywania podczas badań, może mieć także i inne 
funkcje. Rozwiązanie, które umożliwia natychmiastową ewakuację pacjenta z pomieszczenia badań 
(i to nawet w przypadku całkowitego zaniku zasilania aparatu MR), oparte o odłączany stół systemu 
rezonansu magnetycznego, na którym leży pacjent podczas badania, posiada wartość nieocenioną, 
gdyż  zwiększa  bezpieczeństwo  zarówno  badanego  pacjenta,  jak  i  osób  obsługi. Ponadto 
rozwiązanie takie ma bardzo istotny wpływ na ułatwienie i usprawnienie procesu przygotowania 
pacjenta do badania MR, które dzięki niemu może odbywać się poza pomieszczeniem badań.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57.
XI. Parametry obrazowania
2.1. Max FoV w osi z ≥ 45 cm Tak/Nie, podać = 45 cm - 0 pkt. 

> 45 cm - 4 pkt. za wartość 
największą, punktacja dla 
pozostałych wartości zostanie 
wyliczona za pomocą
proporcjonalności.

(*)

Argumentacja:
Zważywszy na fakt, iż  niezmiernie istotnym jest posiadanie odpowiednio dużego pola widzenia 
właśnie w osi  „z"  (np. w celu szybkiego i dokładnego obrazowania struktur długich pacjenta, tj. 
cały kręgosłup) to brak określenia przez Zamawiającego Max FOV w osi „z" (i nie chodzi tu o 
podawany przez Zamawiającego „efektywny" zakres skanowania) takiego warunku jest co najmniej 
znacznym przeoczeniem.
Zaoferowanie  dużego  Max  FOV  w  osi  „z"  powinno  być  odpowiednio  dużo  premiowane 
przyznaniem dodatkowych punktów.
ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58.
X Konsola akwizycyjna aparatu MR
1.1. Liczba obrazów  archiwizowana 

na HD w matrycy 512 x 512 bez 
kompresji

 ≥200 000, podać wartość [n]    
= 200 000 – 0 pkt.
> 200 000 - 4 pkt.  za wartość 
najwiekszą, punktacja dla 
pozostałych wartości zostanie 
wyliczona za pomoca 
proporcjonalności

(*)

Argumentacja:



Zamawiający  wyspecyfikował  wartość  w  tym  punkcie.  Zatem  wyspecyfikowanie  tej 
funkcjonalności, jest istotne dla Zamawiajacego. Należałoby także premiowac systemy oferujące 
prametry lepsze od minimalnych granicznych, wprowadzając dodatkowa punktację  i  przyznając 
dodatkowe punkty.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59.
X Konsola akwizycyjna aparatu MR
3.2. Przekątna monitora Min. 19" dla formatu 4: 3 lub 

min 23" dla formatu 16: 9 
podać wartość i format

  = 19" – 0 pkt.
  > 19" – 2 pkt.  dla najwiekszej 
zaoferowanej wartości, punktacja 
dla pozostałych wartości zostanie 
wyliczona za pomoca 
proporcjonalności

Argumentacja:
Im większa przekątna monitora konsoli aparatu, tym jest on bardziej funkcjonalny i tym bardziej 
funkcjonalna jest konsola aparatu.
Zatem,  otrzymanie  systemu  rezonansu  magnetycznego  posiadającego  konsolę  operatorską  o 
odpowiednio dużym monitorze, powinno być - naszym zdaniem - odpowiednio premiowane.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


