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oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/13/2010
dotyczy:  zakup  specjalistycznego  sprzętu  medycznego  oraz  informatyzacja  SPZOZ 
w  Parczewie  w  celu  poprawy  jakości  i  dostępności  ochrony  zdrowia  w  powiecie 
parczewskim.

Modyfikacja /Wyjaśnienie SIWZ
W  związku  z  modyfikacją  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późniejszymi 
zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej w pkt. 
2 było: „Przesyłanie obrazów – 10 i 12 bit.”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej w pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Przesyłanie obrazów min. 10 bit”

W załączniku nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii cyfrowej w pkt. 
1 było: „Generowanie obrazów - 12 bit.”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej w pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Generowanie obrazów min. 12 bit”

W  załączniku  nr  2  Zadanie  nr  2  Aparat  RTG  System  pośredniej  radiografii  cyfrowej 
rozdz. I w pkt. 18, rozdz. II pkt. 8 i  rozdz. III pkt. 22  było: „Wpis do rejestru wyrobów 
medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z 
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych”
Dnia 18.02.2011r. załącznik nr 2 Zadanie nr 2 Aparat RTG System pośredniej radiografii 
cyfrowej rozdz. I w pkt. 18, rozdz. II pkt. 8 i rozdz. III pkt. 22 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenia Polski i  Unii 
Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i potwierdzające oznaczenie znakiem CE.”

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W związku z  prośbami  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść  niniejszego  wyjaśnienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  przesyła  się  wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się 
na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 1. Zamawiający wymaga: Przesyłanie obrazów min. 10 bit. 
Ad. 2. Zamawiający wymaga maksymalnej pow. podstawy 0,3m2

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza komunikację między stacją technika a kasetą fale radiowe.
Ad. 4. Tak. Zamawiający zamierza wykorzystywać system do wykonywania badań radiologicznych. 
Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenia Polski i Unii 
Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i potwierdzające oznaczenie znakiem CE.
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