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      Warszawa, dnia 05.09.2017 r. 
 

ZZP.ZP.156/17.824.17 
       

 

W Y K O N A W C Y 

 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, 
instalację/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: aparatura 
diagnostyczna do wczesnego wykrywania  nowotworów – rezonans magnetyczny – 1 sztuka 
na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o.; znak 
sprawy: ZZP-156/17 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia 
w załączeniu przesyła odpowiedzi na pozostałe pytania zadane przez Wykonawców 
dotyczące przedmiotowego postępowania. 
 

Zestaw nr II 

Pytania nr 1 - 44  –  odpowiedzi udzielone. Dokument zamieszczony dnia 30.08.2017 r. 

 

Pytanie 45: 

Dotyczy punktu I.1. Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punkcie tym zamierza premiować największą wartość Indukcji stałego 

pola magnetycznego przyznając wartości najwyższej 1  punkt.  Indukcja stałego pola 

magnetycznego jest podstawową cechą wpływającą w sposób bezpośredni na jakość 

wszystkich wykonywanych badań i otrzymywanych obrazów i dlatego, naszym 

zdaniem, powinna być znacznie więcej punktowana, więcej nawet niż np. Cyfrowa 

architektura cewek.  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje zapisy w punkcie 1 do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 
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1.  Indukcja stałego pola magnetycznego 

: 3T (+/-5%) 

TAK, podać 

[Tesle, 

T, z dokładnością 

do 0,01T] 

 Wartość 

największa – 5 

pkt  

War. najmniejsza 

– 0 pkt  

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

Odpowiedź 45: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 46: 

Dotyczy punktów I.7.1. – 7.5. Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punktach tych zamierza premiować wartości gwarantowanej 

homogeniczności pola magnetycznego w kulach o różnych średnicach.  

Według nas, dla codziennej praktyki Zamawiającego bardziej istotną informacją  

byłoby poznanie i porównywanie wartości typowych a nie gwarantowanych. 

Ponadto, w celu otrzymania systemu rezonansu magnetycznego o najlepszych 

możliwych wartościach homogeniczności pola magnetycznego a jednocześnie 

uchronieniu się przed otrzymaniem systemu odstającego w tym względzie od 

najlepszych rozwiązań, rozsądnym byłoby określić wartości graniczne w tych 

punktach. 

Kolejną kwestią jest porównywanie wartości homogeniczności pola magnetycznego 

dla największych średnic. Wydaje się, że w zastawieniu wymagań Zamawiającego 

brak jest warunku dla kuli o promieniu 50 cm. 

Dodatkowo, jak można zauważyć, Zamawiający przyznaję różną wartość punktową 

dla różnych średnic (od 2 do 5 punktów). Właściwym byłoby, naszym zdaniem, 

przyznanie tej samej wartości (ujednolicenie) punktów (np. 3) w każdym przypadku.  

Czy w związku z tymi wszystkimi argumentami, Zamawiający skoryguje zapisy  

w punktach 7.1 – 7.5 do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 
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7.1 o średnicy 10 cm ≤ 0,02 ppm Podać wartość 

typową (jeśli 

producent nie 

specyfikuje 

wartości to 

parametr 

zostanie 

oceniony 0 pkt.) 

 Najmniejsza 

wartość: 3 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

7.2 o średnicy 20 cm ≤ 0,03 ppm Podać wartość 

typową 

 Najmniejsza 

wartość: 3 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

 

7.3 o średnicy 30 cm ≤ 0,11 ppm Podać wartość 

typową 

 Najmniejsza 

wartość: 3 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie*

. 

7.4 o średnicy 40 cm  ≤ 0,37 ppm Podać wartość  

typową 

 Najmniejsza 

wartość: 3 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie*

. 

7.5 o średnicy 45 cm ≤ 1,0 ppm Podać wartość 

typową (jeśli 

producent nie 

specyfikuje 

wartości to 

parametr 

zostanie 

oceniony 0 pkt.) 

 Najmniejsza 

wartość: 3 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

oraz wprowadzi punkt 7.6: 
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7.6 o średnicy 50 cm ≤ 2,5 ppm Podać wartość 

typową  

 Najmniejsza 

wartość: 3 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

Odpowiedź 46: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 47: 

Dotyczy punktu I.8.1. Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punkcie tym zamierza premiować wartość FOV w osi z. 

Zastanawiającym jest jednak fakt, że Zamawiający nie stawia wymagania co do 

wartości granicznej maksymalnego FOV w osi z. Dla badań onkologicznych, gdzie 

częste są badania całego ciała, lub dużych obszarów anatomicznych, właściwym jest 

określenie wymagania dot. maksymalnego FOV w osi z na co najmniej 50 cm. 

Warunek ten, choć trudny do osiągnięcia dla systemów rezonansu magnetycznego o 

średnicy gantry 70 cm, jest możliwy – wiodący producenci posiadają w swoim 

portfolio takie systemy.  Jednocześnie na rynku dostępne są systemy, starsze, gorsze, 

odstające od najlepszych, których FOV w osi z jest mniejszy niż 50 cm (wynosi np. 

jedynie 45 cm). Jeżeli Zamawiającemu zależałoby na otrzymaniu nowoczesnego 

systemu rezonansu magnetycznego, to – naszym zdaniem – powinien jasno określić 

wartość graniczną FOV w osi z. 

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje zapisy w punkcie 8.1 do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

8.1  FOV w osi z ≥ 50 cm TAK 

Podać wartość 

 Wartość 

największa – 1 

pkt  

War. najmniejsza 

– 0 pkt  

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

Odpowiedź 47: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 48: 
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Dotyczy punktu III.2. Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w tym punkcie premiuje moc wzmacniaczy. W nowoczesnych aparatach 

MR moc wyjściowa wzmacniacza RF nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Jest to 

szczególnie widoczne dla aparatów 3T, gdzie limity SAR powodują, iż maksymalna 

moc nie jest wykorzystywana i o wiele większe znaczenie dla jakości obrazowania ma 

fakt posiadania co najmniej dwóch kanałów nadawczych. Całkowita wydajność toru 

RF objawia się w minimalnych czasach TE i TR dostępnych dla danego aparatu, które 

mają bezpośrednie przełożenie na jakość obrazowania. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie premiowanie tej cechy, 

alternatywnie zmniejszy wartość przyznawanych punktów np. maksymalnie do 1 

pkt za wartość największą?  

Odpowiedź 48: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 49: 

Dotyczy punktu III.8. Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punkcie tym , nie wiedzieć z jakiej przyczyny, dokonuje premiowania 

dynamiki sygnału toru odbiorczego RF bardzo dużą wartością punktów – aż 5 pkt, 

bodaj najwięcej w przyjętej przez Zamawiającego skali. Nadmienić należy,  

że dynamika sygnału jest tylko jednym (raczej nie najistotniejszym) z kilku 

potencjalnych parametrów służących do oceny jakości toru odbiorczego  

i premiowanie jej tak dużą wartością przyznanych punktów jest niezrozumiałe.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający zmniejszy wartość przyznawanych 

punktów np. maksymalnie do 1 pkt za wartość największą?  

Odpowiedź 49: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie i zmniejsza wartość 

przyznawanych punktów na 2 pkt. za wartość największą.  

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 50: 

Dotyczy punktu III.9. Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punkcie III.8. dokonuje premiowania dynamiki sygnału toru 

odbiorczego RF, podczas gdy w punkcie III.9. wymaga jedynie podania Szerokości 

pasma przenoszenia odbiornika dla każdego kanału cyfrowego. Takie postępowanie 

nie jest właściwe, gdyż dokonuje niewłaściwego premiowania. Niewłaściwość ta 

polega na tym, że w celu oceny toru odbiorczego rozważany jest tylko jeden z jego 

kilku komponentów. Może się zdarzyć, że system odbiorczy o dużej wartości 

dynamiki sygnału ale o małym zakresie przenoszenia (tzw. receive bandwith”) w 

efekcie przetwarza sygnał odebrany z pacjenta w sposób znacznie gorszy, niż system 

o odpowiednio szerokim paśmie przenoszenia a o nieznacznie mniejszej dynamice. 
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Chcąc dokonywać oceny punktowej systemu odbiorczego należałoby oprócz 

premiowania dynamiki odbiornika dokonać określenia również jego pasma 

przenoszenia, przykładowo o wartości co najmniej 1000 kHz (dość wspomnieć,  

że istnieją opinie jednego z producentów systemów rezonansowych mówiące,  

że tylko 3000 kHz jest  celowe i warte rozważania).  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje zapisy w punkcie 8.1 do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

9.  Szerokość pasma przenoszenia 

odbiornika dla każdego kanału 

cyfrowego ≥ 1000 kHz 

podać wartość 

[kHz] 

 Bez punktacji 

Odpowiedź 50: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 51: 

Dotyczy punktu IV.5. Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punkcie tym wymaga, aby  Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek 

do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) posiadał co najmniej 32 kanały. Z uwagi na 

fakt, że wymagana w tym punkcie cewka lub zestaw cewek jest cewką długą,  

o wymiarach w osi Z znacząco wykraczających poza max FOV, w wypadku tej cewki 

należy rozważać nie liczbę kanałów, ale jej liczbę elementów obrazujących (tj. tak, jak 

uczynił to Zamawiający w punkcie następnym – IV.6..  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje zapisy w punkcie 5 do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

5.  Wielokanałowa cewka lub zestaw 

cewek do badania całego kręgosłupa 

(C, Th, L) z automatycznym 

przesuwem stołu pacjenta, 

sterowanym z protokołu badania, bez 

repozycjonowania pacjenta, 

umożliwiająca stosowanie akwizycji 

równoległych całego obiektu; zgodnie 

z nomenklaturą producenta;  

TAK, min. 32 

elementów 

obrazujących, 

wskazać nazwę 

oferowanego 

rozwiązania. 

Podać liczbę 

elementów 

obrazujących 

cewki lub 

zestawu cewek 

 Najmniejsza 

wartość: 0 pkt 

Największa 

wartość: 5 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

Odpowiedź 51: 
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Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie i zapis otrzymuje brzmienie: 

„TAK, min. 32 elementów obrazujących, wskazać nazwę oferowanego rozwiązania. 

Podać liczbę elementów obrazujących cewki lub zestawu cewek.”  

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 52: 

Dotyczy punktu IV.8. Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punkcie tym wymaga zaoferowania 3 kanałowej cewki sztywnej do 

badań barku.  Z uwagi na różnej wielkości anatomię jaka ma być badana tą cewką 

(stawy barkowe dzieci i stawy barkowe osób dorosłych), niezmiernie istotną  

i potrzebną cechą takiej cewki byłaby możliwość dopasowania geometrii (tj. zmiana 

jej wymiarów wewnętrznych) cewki do wielkości badanej anatomii. Taka cecha 

zapewniłaby najbardziej optymalne warunki akwizycji danych z badanej anatomii. 

Naszym zdaniem warto taką cechę szczególnie promować.  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje zapisy w punkcie 8 do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

8.  Cewka wielokanałowa sztywna 

przeznaczona do badań barku, 

pozwalająca na akwizycje równoległe 

(typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, 

SPEEDER 

– zgodnie z nomenklaturą 

producenta). 

Tak, Liczba 

elementów 

obrazujących 

jednocześnie ≥ 3, 

podać nazwę 

cewki i liczbę 

elementów 

obrazujących 

jednocześnie. 

Podać czy cewka 

jest ze stałą czy z 

regulowaną 

geometrią. 

 Cewka ze stałą 

geometrią  – 0 

pkt 

Cewka z 

regulowaną 

geometrią – 3 

pkt 

Odpowiedź 52: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 53: 

Dotyczy punktu IV. Załącznika nr 2 do oferty. 
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Zamawiający w punkcie tym stawia wymagania dotyczące cewek diagnostycznych. 

Zamawiający nie zawarł jednak wymagania zaoferowania cewek elastycznych. Cewki 

takie mogą bądź stanowić uzupełnienie zestawu cewek sztywnych bądź nawet je 

zastępować w przypadkach, gdy cewki sztywne nie mogą być zastosowane  

(np. obrzęknięte stawy, stawy z opatrunkami, niestandardowe ułożenie badanej 

anatomii, itp…). Obecna technologia pozwala na zaoferowanie obrazowania cewkami 

elastycznymi 16 i więcej kanałowymi z jakością nie gorszą od jakości obrazowania 

cewkami sztywnymi. Dość powiedzieć , że w chwili obecnej przynajmniej trzech 

producentów systemów rezonansu magnetycznego oferuje cewki elastyczne co 

najmniej 16 kanałowe.  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający uzupełni zapisy w punkcie IV. poprzez dodanie wymogu przykładowo 

o następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

14.  Zestaw min 2 cewek elastycznych , z 

których każda posiada min 16 

kanałów odbiorczych w badanym 

obszarze i pozwala na akwizycje 

równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, 

SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą 

producenta 

TAK  2 cewki (dwa 

rozmiary) – 0 pkt 

> 2 cewki (więcej 

niż dwa 

rozmiary) – 3 pkt 

Odpowiedź 53: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 54: 

Dotyczy punktu V.2 Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punkcie tym zamierza premiować zaoferowanie odłączanego 

stołu/łóżka pacjenta.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązania dla 

którego czas trwania procedury odłączania ≤ 30 s, także w przypadku zaniku 

zasilania. 

Odpowiedź 54: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 55: 

Dotyczy punktu V Otoczenie pacjenta Załącznika nr 2 do oferty. 

Podczas badań MR, które należą do długich badań, czasami zdarza się, że sekwencja 

zostaje przerwana, powrót do niej jest niemożliwy (trzeba powtarzać całą sekwencję) 

a dotychczas zebrane dane zostają utracone. Rozwiązanie, które umożliwiałoby 



Strona | 9  
 

wstrzymanie skanowania bez utraty danych, a następnie jego wznowienie  

i kontynuowanie zbierania danych, ma wartość nieocenioną, chociażby w powodu 

znacznych oszczędności czasowych wynikających z jego zastosowania. Zatem warto 

takie rozwiązanie premiować.  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający uzupełni zapisy w punkcie V. poprzez dodanie wymogu przykładowo  

o następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

16.  Możliwość dokonania pauzy podczas 

sekwencji akwizycyjnych bez utraty 

danych zebranych w danej sekwencji 

TAK / NIE  TAK 3 pkt,  

NIE 0 pkt 

Odpowiedź 55:  

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 56: 

Dotyczy punktu V.5 Załącznika nr 2 do oferty.  

Zamawiający w punkcie tym zamierza premiować przyznaniem 1 punktu 

zaoferowanie Możliwości wykonania badania dla ułożenia pacjenta w pozycji „head-

first” i „feet-first” dla wszystkich anatomii i wszystkich sekwencji pomiarowych. 

Czy z uwagi na szczególną przydatność tej funkcjonalności (np. w badaniach dzieci, 

osób zaintubowanych, osób z klaustrofobią) Zamawiający zwiększy liczbę punktów 

przyznanych za jej zaoferowanie przykładowo do 3? 

Odpowiedź 56: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 57: 

Dotyczy punktu V.13 Załącznika nr 2 do oferty. 

W punkcie tym Zamawiający wymaga zaoferowania Markera laserowego lub 

świetlnego lub innego. Bardzo istotną funkcjonalnością, przydatną przy 

przeprowadzaniu badań jest możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania 

środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą rozwiązania innego niż 

pozycjonowanie przy użyciu lasera lub innego znacznika świetlnego. Rozwiązanie 

takie ułatwia i znacząco przyspiesza rozpoczęcie badania.  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający uzupełni zapisy w punkcie V. poprzez dodanie wymogu przykładowo o 

następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 
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13.

1.  

Możliwość dokonania szybkiego 

zaprogramowania środka obszaru 

skanowania (landmarking) za pomocą 

rozwiązania innego niż 

pozycjonowanie przy użyciu lasera lub 

innego znacznika świetlnego 

TAK  Bez punktacji 

Odpowiedź 57: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 58: 

Dotyczy punktu VI. Rutynowe badania neurologiczne, Załącznika nr 2 do oferty. 

Obecnie dostępne są już bardzo zaawansowane aplikacje/sekwencje akwizycyjne 

umożliwiające wykonywanie obrazowania badanej anatomii w ciągu kilku minut 

 i z danych zgromadzonych w ten sposób - późniejszy również bardzo zaawansowany 

posprocessing umożliwiający otrzymanie praktycznie dowolnego kontrastu 

obrazowego (T1, T2, T1 FLAIR, T2 FLAIR, STIR, …). Co więcej, oprócz tych typowych 

kontrastów możliwe jest również uzyskanie informacji o parametrach T1 i T2 tkanek 

przedstawionych w postaci kolorowych map parametrycznych. Naszym zdaniem, 

podmiot zakupujący zaawansowany system rezonansu magnetycznego powinien 

wymagać takiego rozwiązania, lub chociażby zachęcać oferentów do zawarcia go  

w ofertach, dokonując odpowiednio wysokiego premiowania.  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający uzupełni zapisy w punkcie V. poprzez dodanie wymogu przykładowo  

o następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 
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  Całkowicie zintegrowane z konsolą 

operatorską aparatu 

oprogramowanie pozwalające na 

specjalną akwizycję oraz  na 

rekonstrukcję opartą na tej akwizycji 

obrazów min. T1, T2, FLAIR, STIR, PD. 

Pakiet musi umożliwiać dowolną 

zmianę parametrów TR, TE i TI 

rekonstruowanych obrazów już po 

wykonaniu akwizycji. Dodatkowo 

oprogramowanie musi generować 

mapy parametryczne T1 i T2, - 

rozwiązanie o funkcjonalności nie 

gorszej niż np. MAGIC lub 

odpowiednio do nomenklatury 

producenta. 

Tak / Nie 

Jeżeli tak – podać 

nazwę sekwencji. 

 Nie – 0 pkt. 

Tak – 10 pkt. 

Odpowiedź 58: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 59: 

Dotyczy punktu VI. Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) pkt 2 Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punkcie tym określił wartość graniczną Liczby różnych kierunków 

tensora dyfuzji na 100. W chwili obecnej, wraz z wprowadzeniem nowych rozwiązań 

w zakresie sprzętowym (cewki diagnostyczne), jak i programowym (nowe sekwencje 

akwizycyjne), staje się możliwe obrazowanie znacznie większej liczby kierunków 

tensora dyfuzji, w akceptowalnym czasie. Podmiot zakupujący obecnie wysokiej 

jakości system rezonansu magnetycznego powinien mieć na uwadze żeby system taki 

mógł zaspokoić jego obecne wymagania ale także i przyszłe, wynikające z postępu 

technologicznego oraz oczekiwań nowoczesnej diagnostyki w przyszłości. Jeżeli zatem 

Zamawiający rozważa zakup systemu rezonansu magnetycznego, który w zakresie 

obrazowania DTI jest nowoczesny teraz i pozostanie nowoczesny także i w (chociaż 

najbliższej) przyszłości, to naszym zdaniem powinien wymagać większej liczby 

kierunków DTI. 

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje zapisy w punkcie VI. Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) pkt 

2 do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 
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2.  Pomiary z różnymi kierunkami.  Liczba 

różnych kierunków: wymagane ≥  150 

TAK, podać 

[liczba 

kierunków] 

 Najmniejsza 

wartość: 0 pkt 

Największa 

wartość: 3 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

Odpowiedź 59: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 60: 

Dotyczy punktu VI. Obrazowanie równoległe pkt 2 Załącznika nr 2 do oferty. 

Zamawiający w punkcie tym zamierza premiować Obrazowanie równoległe w oparciu 

o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub 

odpowiednio do nomenklatury producenta). Obecnie wiele nowoczesnych aplikacji  

i sekwencji pomiarowych może wymagać zastosowania tego typu obrazowania 

równoległego. Zatem uważa się, że na obecnym poziomie rozwoju technologicznego 

samych systemów rezonansu magnetycznego, oraz zaawansowanych aplikacji 

klinicznych, a także wprowadzania coraz nowocześniejszych cewek diagnostycznych 

posiadanie i oferowanie tego typu obrazowania wydaje się koniecznością. Według 

nas podmiot rozważający nowoczesne obrazowanie teraz i w przyszłości, powinien 

wymagać zaoferowania tego typu obrazowania równoległego.  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje zapisy w punkcie VI. Obrazowanie równoległe pkt 2 do 

następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

2.  Obrazowanie równoległe w oparciu o 

algorytmy na bazie rekonstrukcji 

przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub 

odpowiednio do nomenklatury 

producenta) 

TAK  Bez punktacji 

Odpowiedź 60: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 61: 

Dotyczy punktu VIII Sekwencje Załącznika nr 2 do oferty.  

Zamawiający w punkcie tym, co prawda, wymaga i premiuje niektóre parametry 

czasowe niektórych sekwencji. Wiadomo, że parametry takie jak właśnie: czasy TR 

(repetycji) i TE (echa) dla najbardziej wymagających sekwencji akwizycyjnych  

(3D GRE, EPI,...), są rzeczywistym, praktycznym i obiektywnym wyznacznikiem jakości 

systemu gradientowego. Im te wartości są mniejsze (krótsze czasy), tym obrazowanie 
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jest lepsze jakościowo i badanie trwa krócej. Warto zatem wymagać jak najlepszych 

(tj. najkrótszych) tych parametrów. Skoro tak, to należałoby, naszym zdaniem, nieco 

skorygować i rozszerzyć wymagania dotyczące właśnie parametrów czasowych.  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje i uzupełni zapisy w punkcie VIII. Do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

21. 3D GRE: minimalny TR dla matrycy 

256x256, możliwy do uzyskania w 

warunkach klinicznych (tj. widoczny w 

parametrach sekwencji) ≤ 1,1 ms 

TAK, podać [ms]  Najmniejsza 

wartość: 1 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie*  

22. 3D GRE: minimalny TE dla matrycy 

256x256, możliwy do uzyskania w 

warunkach klinicznych (tj. widoczny w 

parametrach sekwencji) ≤ 0,22 ms. 

TAK, podać [ms]  Najmniejsza 

wartość: 1 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie*  

23. EPI: minimalne echo spacing dla 

matrycy 256x256, możliwe do 

uzyskania w warunkach klinicznych 

(tj. widoczne w parametrach 

sekwencji) ≤ 0,6 ms. 

TAK, podać [ms]  Najmniejsza 

wartość: 1 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie*  

…..     

26. EPI: minimalny TR dla matrycy 

256x256, możliwy do uzyskania w 

warunkach klinicznych (tj. widoczny w 

parametrach sekwencji) ≤ 10,0 ms 

TAK, podać [ms]  Najmniejsza 

wartość: 1 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie*  

27. EPI: minimalny TE dla matrycy 

256x256, możliwy do uzyskania w 

warunkach klinicznych (tj. widoczny w 

parametrach sekwencji) ≤ 2,4ms. 

TAK, podać [ms]  Najmniejsza 

wartość: 1 pkt 

Największa 

wartość: 0 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie*  

Odpowiedź 61: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
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Pytanie 62: 

Dotyczy punktu X.4. Załącznika nr 2 do oferty.  

Zamawiający w punkcie tym, co prawda, stawia wymagania i premiuje Ilość obrazów 

archiwizowana na HD, natomiast liczba przyznawanych punktów (1 pkt) wydaje się 

być zbyt mała. Współczesne, nowoczesne aplikacje generują duże ilości obrazów. 

Zatem odpowiednio duża pojemność dysku jest koniecznością, jeśli ma się na celu  

nowoczesne obrazowanie i nieskrępowany dostęp do ostatnio wykonanych serii 

obrazów. Warto zatem bardziej premiować te rozwiązania, które oferują możliwość 

zgromadzenia na dysku twardym konsoli operatorskiej jak największej liczby 

obrazów.  

Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje zapisy w punkcie X.4. do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

4. Ilość obrazów archiwizowana na HD z 

matrycą 256 x 256 bez kompresji, 

minimum 100 000 obrazów 

TAK, podać 

[liczba] 

 Najmniejsza 

wartość: 0 pkt 

Największa 

wartość: 5 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

Odpowiedź 62: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 63: 

Dotyczy punktu X.10. Załącznika nr 2 do oferty.  

Zamawiający w punkcie tym, co prawda, stawia wymagania i premiuje szybkość 

rekonstrukcji, natomiast liczba przyznawanych punktów (2 pkt) wydaje się być zbyt 

mała. Współczesne, nowoczesne aplikacje generują olbrzymie ilości danych. Aby  

z nich otrzymywać obrazy w czasie rzeczywistym, koniecznym jest zastosowanie 

odpowiednio mocnego, wydajnego rekonstruktora, zapewniającego maksymalnie 

dużą szybkość rekonstrukcji. Obecnie nowoczesne systemy rezonansu 

magnetycznego oferują szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 

100% FOV na poziomie znacznie przewyższającym 50 000 obrazów/sekundę. Taka 

prędkość zapewnia otrzymywanie obrazów w czasie rzeczywistym. Warto zatem 

bardziej premiować te rozwiązania, które oferują maksymalnie dużą szybkość 

rekonstrukcji obrazów.  
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Czy w związku z tym, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, 

Zamawiający skoryguje zapisy w punkcie X.10. do następującej postaci: 

L.p. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

10. Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w 

matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: 

wymagane ≥ 40 000 obrazów / s. 

TAK, podać 

[obr/s] 

 Najmniejsza 

wartość: 0 pkt 

Największa 

wartość: 5 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

Odpowiedź 63: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 

Zestaw nr III  

 

Pytanie 1: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Magnes, 

punkty 8.1, 8.2. 

Zamawiający aktualnie wymaga:  

 
Zamawiający za jeden z najbardziej kluczowych parametrów determinujących 

funkcjonalność systemu MR przyznaje łącznie 2 punkty. Czy Zamawiający podzieli 

pogląd Wykonawcy, ze jest to wartość niewspółmierna wobec punktacji wielu mniej 

istotnych parametrów i czy zwiększy ilość przyznawanych punktów np. do 5 w 

punkcie 8.1 i 5 w punkcie 8.2? 

Odpowiedź 1: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, System RF, 

punkty 1, 1.1. 

Zamawiający aktualnie wymaga:  
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Zamawiający nie określił jednoznacznie pojęcia niezależnych nadajników. Prosimy o 

potwierdzenie, że zgodnie z prawami fizyki, za niezależny nadajnik Zamawiający 

będzie uznawał układ zawierający własny generator sygnału RF i wzmacniacz? Tj. w 

przypadku systemu dwu-nadajnikowego system winien posiadać dwa generatory 

sygnału i dwa wzmacniacze RF. 

Odpowiedź 2: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, System RF, 

punkty 4 i 5. 

Zamawiający aktualnie wymaga:  

4. Maksymalna liczba równoległych 

cyfrowych kanałów odbiorczych systemu 

RF z pełną ścieżką cyfrową 

(przedwzmacniacz, przetwornik 

analogowo-cyfrowy, wejście w 

rekonstruktorze) 

≥ 64;  podać liczbę 

kanałów (dla 

systemu dStream 

podać liczbę 

podłączonych, 

aktywnych 

kanałów cewek w 

tym podłączonych 

przetworników 

A/D) 

 Najmniejsza 

wartość: 0 pkt 

Największa 

wartość: 5 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie* 

 

5. Liczba równoległych kanałów odbiorczych 

≥ 32, z pełną ścieżką cyfrową (pełna 

ścieżka cyfrowa oznacza linię: 

wzmacniacz, przetwornik analogowo-

cyfrowy, rekonstruktor), obrazujących 

równocześnie, możliwa do wykorzystania 

w rutynowych protokołach klinicznych w 

maksymalnym polu widzenia (max FOV). 

Dotyczy FOV, jakie można wykorzystać, 

bez repozycjonowania pacjenta.  

TAK, podać 

[liczba].  Podać 

maksymalną liczbę 

kanałów 

pracujących 

równocześnie w 

obrębie 

statycznego FOV w 

protokole 

klinicznym - podać 

nazwę 

protokołu/badania

, oraz wskazać na 

jakich cewkach 

 Najmniejsza 

wartość: 0 pkt 

Największa 

wartość: 5 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie*

. 
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zrealizowano 

badanie.  

Opis Zamawiającego pomija obecność na rynku w pełni cyfrowych systemów MR,  

w których przetworniki analogowo-cyfrowe wbudowane są w cewki. Bez 

uwzględnienia jego specyfiki ocena parametrów systemów poszczególnych 

producentów nie będzie zgodna z prawem ZP (równe traktowanie oferentów). Czy w 

związku z tym: 

- w punkcie 4 Zamawiający doda w opisie: „lub system w pełni cyfrowy, technologia 

dStream lub równoważna”, wprowadzając w ocenie „System w pełni cyfrowy 10 

pkt.”? 

- w punkcie 5 Zamawiający doda „lub system w pełni cyfrowy, technologia dStream 

lub równoważna”, wprowadzając w ocenie „System w pełni cyfrowy 10 pkt.”? 

Odpowiedź 3: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, System RF, 

punkt 6. 

Zamawiający aktualnie wymaga:  

6. System z transmisją cyfrową. Minimum 

transmisja cyfrowa toru odbiorczego od 

magnesu (i/lub stołu pacjenta) do 

rekonstruktora  

a. Transmisja cyfrowa toru odbiorczego 

(od magnesu do rekonstruktora)   

b. Transmisja cyfrowa toru odbiorczego 

(od cewki do rekonstruktora) oraz 

nadawczego (od maszynowni do 

magnesu) 

TAK, wskazać 

kierunek/kierunki 

transmisji cyfrowej 

 rozwiązanie  

a): 0 pkt.  

rozwiązanie  

b): 5 pkt 

Prosimy o potwierdzenie, że używając pojęcia cewka, Zamawiający w punkcie b ma 

na myśli cewki MR, podłączane przez użytkowników do stołu systemu. 

Ponadto zwracamy uwagę na oczywistą omyłkę Zamawiającego polegającą na 

dodanie opisu systemu nadawczego RF w punkcie dotyczącym toru odbiorczego. 

Jeśli Zamawiający pragnąłby premiować oferowanie cyfrowego toru RF (pomijając 

brak wpływu takiego rozwiązania na jakość obrazowania i funkcjonalność systemu) 

winien zrobić to w dedykowanym punkcie. 

Wnosimy o zmianę zapisów punktu 6 na: 

„System z transmisją cyfrową. Minimum transmisja cyfrowa toru odbiorczego od 

magnesu (i/lub stołu pacjenta) do rekonstruktora  

a. Transmisja cyfrowa toru odbiorczego (od magnesu do rekonstruktora)   

b. Transmisja cyfrowa toru odbiorczego (od cewek do rekonstruktora)” 
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Odpowiedź 4: 

 Zamawiający w tym punkcie ma na myśli tor odbiorczy i tor nadawczy. 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Cewki. 

W specyfikacji mimo bardzo wysokiej wymaganej ilości kanałów odbiorczych dla 

systemu RF pominięto oferowanie ważnej z punktu widzenia specyfiki Zamawiającego 

badania całego ciała i wymaganej do niego odpowiedniej konfiguracji cewek. Czy 

Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania zestawu cewek do badania całego 

ciała wykorzystujący minimum 100 kanałów odbiorczych? 

Odpowiedź 5: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 6: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Cewki. 

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji kiedy Zamawiający wymaga zrealizowania 

opisanej dla danego punktu funkcjonalności przy użyciu pojedynczej cewki, a nie 

zestawu cewek, rozumie przez to cewkę w pojęciu użytkowo-funkcjonalnym. To 

znaczy, że do systemu rezonansu magnetycznego podłączany jest tylko jeden element 

i nie są wykorzystane w tym momencie inne elementy, które mogą być odłączone od 

systemu. 

Jako przykład można podać cewkę do badania tułowia, która w nowoczesnych 

systemach MR, składa się z odłączalnej od systemu górnej części układanej na 

pacjencie, oraz elementu leżącego pod pacjentem, na stale wbudowanego w stół 

rezonansu. Niemniej takie rozwiązanie nie jest traktowane jako zestaw cewek, ale 

pojedyncza cewka do badania tułowia. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający używa pojęcia cewka w rozumieniu katalogowym, tj. jeśli cewka do 

badań głowy i szyi (opisana w katalogu jako Head-Neck Coli) składa się z części 

potylicznej (wbudowanej w stół) z odłączalną częścią twarzową zawierającą również 

elementy do badań obszaru anatomicznego szyi, to Zamawiający traktuje to zgodnie z 

nomenklaturą producenta jako cewka. 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Cewki, punkt 

3. 

Zamawiający aktualnie wymaga: 
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Prosimy o potwierdzenie, że oceniana będzie cewka do głowy i szyi, a nie układ 

wspomagany cewkami do badania tułowia i kręgosłupa. Podany zakres 50 cm 

wykracza poza standardowy FOV badania głowy i szyi, co może prowadzić do 

niesprawiedliwej oceny poszczególnych ofert, np. przez dodanie do kombinacji cewki 

lub cewek do badania tułowia. 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający wymienił oprócz badań morfologicznych również badania naczyniowe, 

zatem FoV ma obejmować wszystkie struktury anatomiczne istotne dla takiego 

badania (np. wszystkie naczynia szyjne).  

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane Cewki, punkty 

8, 9. 

Czy Zamawiający potwierdza konieczność dostarczenia dwóch cewek do badania 

barku?  

Zakup realizowany w Konkursie realizowanym z programu onkologicznego MZ 

wskazuje na oczywistą pomyłkę pisarską. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ, z wyjątkiem punktacji.  Zamawiający chce 

mieć pewność, że minimum jedna z dostarczonych cewek będzie cewką sztywną. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane Cewki, punkty 

9, 10, 12. 

Czy w wymienionych punktach Zamawiający wymaga niezależnych cewek, czy 

dopuszcza możliwość zrealizowania badań tą samą cewką? 

Czy Zamawiający wprowadzi ocenę punktową (w każdym z wymienionych punktów 

np. 2 pkt.), za zaoferowanie cewek dedykowanych, które gwarantują większy komfort 

badania i lepszą jakość obrazowania? 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie minimalne dostarczenie cewek realizujących 

minimalne wymogi funkcjonalne i diagnostyczne nie ingerujące w ich liczbę. 

Zamawiający skorygował punktację przyznając dodatkową ocenę punktową za 

dedykowane cewki dopasowane anatomicznie.  

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 
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Pytanie 10: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Cewki, punkt 

9. 

Zamawiający aktualnie wymaga: 

 
Firma Philips nie posiada w ofercie dedykowanej bądź elastycznej cewki do badania 
barku z 16 elementami obrazującymi jednocześnie, w związku z powyższym zapis 
punktu uniemożliwia nam złożenie oferty. Czy w związku z tym Zamawiający obniży 
wymóg odnośnie ilości kanałów do 8 dla cewki sztywnej (dedykowanej) 
gwarantującej wysoką jakość wykonywanych badań? 

Odpowiedź 10: 

 Zamawiający modyfikuje postanowienia SIWZ w tym zakresie.  

 Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 11: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Cewki, punkt 

13. 

Zamawiający aktualnie wymaga: 

 
Czy mając na uwagę zasady uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści oferowanie 

cewki 7 kanałowej, nie odbiegającej jakością od cewek 8 kanałowych?  

W przeciwnym razie jesteśmy zmuszeni oferować cewkę 16 kanałową, za co 

Zamawiający nie przewidział dodatkowej oceny punktowej. 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający modyfikuje postanowienia SIWZ dopuszczając zaoferowanie cewki 7 

kanałowej, wprowadzając ocenę punktową.  

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 12: 
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Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Otoczenie 

pacjenta, punkt 2 i 3. 

Zamawiający aktualnie wymaga: 

 
W sposób absolutnie niezrozumiały i nielogiczny Zamawiający w tym punkcie 

przyznaje 10 pkt., podczas gdy wiele parametrów kluczowych dla jakości obrazowania 

i funkcjonalności systemu parametrów premiowane jest zaledwie 1 lub 2 punktami. 

Po pierwsze Zamawiający nie wymaga oferowania dodatkowego stołu, co mogłoby 

uzasadnić przyznanie wysokiej liczby punktów. Zamawiającemu chodzi jedynie  

o funkcjonalność polegającą na jego odłączeniu. 

 

Po drugie, czego Zamawiający jest świadomy w punkcie 3, odłączane stoły są ciężkie, 

niewygodne w manewrowaniu, a ich każdorazowe odłączenie jest ryzykiem 

uszkodzenia delikatnych portów komunikacyjnych i sygnałowych cewek pracujących 

na i w stole. 

Odłączanie blatu stołu jest o wiele prostszym i korzystniejszym rozwiązaniem 

zarówno funkcjonalnie jak i jakościowo. 

Tym samym wnosimy o zmianę w punkcie 2 

a) – 0 pkt. 

b) – 1 pkt. 

Lub alternatywnie wykreślenie punktacji w punkcie 2. 

W punkcie 3 wnosimy o wykreślenie „(dotyczy przypadku stołu)” i wpisanie „lub 

odłączanego blatu stołu z wózkiem”. 

Odpowiedź 12: 

 Zamawiający modyfikuje postanowienia SIWZ i koryguje liczbę przyznanych punktów.  

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 13: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Aplikacje 

kliniczne, punkt 8. 

Zamawiający aktualnie wymaga:  

8. Specjalne sekwencje 3D, umożliwiające Tak / Nie podać  Tak - 10 pkt. Nie 
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uzyskanie tzw. BEZGŁOŚNEGO SKANU 

(typu Silent Scan lub równoważne), co 

najmniej w T1, T2, PD i CE-MRA. 

Zaoferowana funkcjonalność musi być 

inna niż zaoferowane i wymienione w 

punkcie 2.8 System redukcji hałasu (dla 

TE=0 ms).  

nazwę - 0 pkt.  

Ponownie Zamawiający przyznaje 10 pkt. tym razem za funkcjonalność 
charakterystyczną dla jednego z producentów.  
Wnosimy o zmniejszenie liczby przyznawanych punktów, np. na 2. 
Prosimy też o jednoznaczne określenie czy sekwencja ma bazować na TE=0 ms, czy 
też być sekwencją innego typu. 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający modyfikuje postanowienia SIWZ i koryguje liczbę przyznanych punktów.  

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 14: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Obrazowanie 

tensora dyfuzji, punkt 2. 

Zamawiający aktualnie wymaga: 

 
Wnosimy o wykreślenie punktacji. Wysoka ilość kierunków wydłuża czas badania i nie 

jest w praktyce stosowana. Do rutynowych badań używa się do 16 kierunków, w 

badaniach naukowych 32 lub 64. Premiowanie wartości powyżej 100 nie ma 

uzasadnienia klinicznego. 

Odpowiedź 14: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 15: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Inne, punkt 

4.1. 

Zamawiający aktualnie wymaga: 

4.1 Zaoferowana sekwencja bazuje na 

technice innej niż 2-punktowy DIXON i 

pozwala na akwizycje zarówno FSE, jak i 

GRE (wykorzystywana m.in. do badań szyi, 

nerwów wzrokowych, pogranicza szyjno-

piersiowego, mięśniowo-szkieletowych 

(np. kolano).) 

TAK/NIE,   TAK – 2 pkt  

NIE – 0 pkt 
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Tradycyjne sekwencje DIXON bazują na 3 punktach. Firma Philips dokonała 

modyfikacji sekwencji DIXON, dzięki czemu: sekwencje bazują na 2 punktach, co o 1/3 

skraca czas trwania badania, pozawalają na lepszą supresję tłuszczu dzięki stosowaniu 

7-frakcyjnemu modelu ludzkiego tłuszczu, pozwalają na stosowanie sekwencji w 

pełnym FOV i uzyskiwanie obrazów z rozdzielczością submilimetrową. Premiowanie 

przestarzałych sekwencji wielopunktowych jest całkowicie nielogiczne i jest 

jaskrawym przykładem dyskryminacji systemów firmy Philips. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni zapis na: 

„Zaoferowana sekwencja bazuje na technice 2-punktowy DIXON i pozwala na 

akwizycje zarówno FSE, jak i GRE (wykorzystywana m.in. do badań szyi, nerwów 

wzrokowych, pogranicza szyjno-piersiowego, mięśniowo-szkieletowych (np. kolano).) 

Odpowiedź 15: 

 Zamawiający wykreśla punkt w całości.  

 Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 16: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, SERWER 

APLIKACYJNY i SYSTEM STACJI LEKARSKICH, punkt 1. 

Zamawiający aktualnie wymaga: 

1. Interfejs konsoli diagnostycznej identyczny 

z konsolą operatora.  

Tak  Bez punktacji 

 

Zamawiający wymaga identycznego interfejsu konsoli diagnostycznej z konsolą 

operatora, podczas gdy konsole realizując różne zadania nie mogą mieć identycznego, 

a jedynie zbliżony interfejs. Prosimy o odpowiednią zmianę wymogu, np. na wymóg 

zbliżonych interfejsów konsol wykorzystujących zbliżony układ graficzny, ikony, itd., 

ewentualnie na zapis wymagający dostarczenia konsoli diagnostycznej i operatora od 

tego samego producenta. 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający zmienia zapis SIWZ i  zamiast wymogu: „identyczny interfejs” 

wprowadza modyfikację: „zbliżony interfejs (wykorzystujący wspólny układ graficzny, 

ikony itp.)” 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 17: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Perfuzja 

punkty 4.1. 

Zamawiający aktualnie wymaga: 
4.1 Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin 

Labeling) w oparciu o techniki bazujące na 

sekwencji typu Spin Echo (FSE (Fast Spin Echo), 

TSE (Turbo Spin Echo) ) 
Tak/Nie Tak/Nie 
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Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie techniki GRASE jako nowszej i lepszej  

w stosunku do klasycznych Spin Echo? 

Rozwiązanie firmy Philips oparte jest o technikę 3D w której kontrast perfuzyjny 

utrzymany jest w całej badanej objętości”. 

Czy Zamawiający wprowadzi punktację premiującą nowoczesne rozwiązanie 

pozwalające na bezkontrastową ocenę perfuzji opartą o ASL dającą ilościowe 

rezultaty w jednostkach CBF (ml/100g/min). (Tak 5pkt, Nie 0 pkt)” 

Odpowiedź 17: 

 Zamawiający dopuści opisane rozwiązanie i przyzna 1 pkt. 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ sugerowanych w drugim pytaniu. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 18: 

Dotyczy Załącznik Nr 2 do Oferty, Parametry techniczne graniczne i oceniane, Perfuzja 

punkty 4.2. 

Zamawiający aktualnie wymaga: 

4.2 Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin 

Labeling) wykorzystująca akwizycje 3D ze 

zmiennym kątem odchylenia wektora 

magnetyzacji (flipangle), umożliwiająca co 

najmniej na obliczanie wartości CBF Labeling) 
Tak/Nie Tak /Nie 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie nowoczesnej techniki 3D ASP opartej o 

sekwencję GRASE dającą takie same rezultaty w oparciu o zastosowanie metody „4 

Pulse Background Suppression” zamiast stosowania zmiennego kata odchylenia „flip 

angle”? 

Obie techniki dają te same rezultaty, a dotychczasowa konstrukcja pytania 

uniemożliwia równorzędny udział wszystkich oferentów. 

Odpowiedź 18: 

Zamawiający dopuści opisane rozwiązanie i przyzna 1 pkt. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 19: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. 11.6. 

Zamawiający opisując parametry techniczne serwera wymaga w punkcie IX.1 

dostarczenia systemu opartego na obliczeniach z wykorzystaniem procesora karty 

graficznej (GPU) w połączeniu z innymi parametrami technicznymi serwera (jak na 

przykład ilość przetwarzanych jednocześnie warstw dla takiej konfiguracji i 

wymagania dotyczące aplikacji klinicznych) wymaga rozwiązania technologicznego 

charakterystycznego i premiującego system syngo.via firmy Siemens.  

11.2. Parametry serwera: 
liczba procesorów: min. 2 pamięć RAM: min. 64 GB 

wbudowana macierz w konfiguracji RAID 
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pojemność macierzy: min. 4.5 TB 

Ilość kart grafiki: co najmniej 1 (nVIDIA K2200 lub równoważna) 
napęd optyczny: DVD RW 

serwer umożliwia jednoczesny rendering dla co 

najmniej 40 000 warstw 

Przetwarzanie danych za pomocą GPU stanowi tylko jeden z sposobów 

technologicznego podejścia do wykonywania obliczeń na danych. Drugi, bardziej 

popularny sposób to wykorzystanie głównych procesorów komputerowych (CPU). 

Pragniemy podkreślić, iż kluczowym dla jakości i szybkości rekonstrukcji obrazów nie 

jest wykorzystanie danego podejścia technologicznego i ilość zasobów sprzętowych, 

lecz jakość i optymalizacja algorytmów rekonstrukcyjnych oraz procesów zarządzania 

alokacją pamięci. Oferowane przez nas rozwiązanie dzięki doskonałej optymalizacji 

algorytmów pozwala na pracę nawet 10 użytkowników na dedykowanym przez 

producenta serwerze o parametrach:  

• liczba procesorów: 2 

• pamięć RAM: 32 GB 

• wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 

• pojemność macierzy 5x1,2TB 

• redundantne zasilanie typu Hot-plug 

• napęd optyczny: DVD RW 

• serwer umożliwia jednoczesny rendering co najmniej 30 000 warstw 

W związku z powyższym prosimy o rezygnacje z wymagań serwera 

dedykowanego rozwiązaniu technologicznemu charakterystycznemu dla firmy 

Siemens i dopuszczenie do zaoferowania serwera o parametrach technologicznych 

dedykowanych przez każdego producenta rozwiązania do obsługi co najmniej 5 

użytkowników systemu konsol lekarskich.  

Odpowiedź 19: 

 Zamawiający dopuszcza opisane przez Wykonawcę rozwiązanie.  

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 20: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.5. 

Prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku rozbudowy istniejącego serwera 

aplikacyjnego (prosimy o informację, jakie rozwiązanie posiada Zamawiający), 

wykonawca będzie zobowiązany dołożyć wszystkie licencje oprogramowania 

wymienione w rozdziale XI do istniejącego rozwiązania w ilości nie mniejszej niż 

wynikająca z SIWZ. To znaczy, że do zaoferowanego nie liczą się licencje posiadane 

aktualne na serwerze użytkowanym przez Zamawiającego.  Warto zauważyć, że 

Oferent rozwiązania polegającego na rozbudowie istniejącego serwera aplikacyjnego, 

a nie dostawie nowego kompletnego rozwiązania, uzyskuje zdecydowane preferencje 

cenowe. 
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Odpowiedź 20: 

Zamawiający informuje, iż niezbędny będzie nowy serwer, a nie rozbudowa 

istniejącego. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

  

Pytanie 21: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.4. 

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy poprzez zapis „Stacja diagnostyczna 

umożliwiająca opisywanie badań tomografii komputerowej, rezonansu 

magnetycznego i medycyny nuklearnej pochodzących od różnych producentów 

(Siemens, Philips, GE) “ Zamawiający rozumie możliwość przetwarzania badań TK  

i MR pochodzących od różnych producentów poprzez wszystkie aplikacje 

zaawansowane opisane w obrębie rozdziału XI z wyłączeniem spektroskopii opisanej 

punkcie XI.23. Z naszej wiedzy wynika, że nie ma na rynku oprogramowania, które 

pozwoliłoby na analizę badań spektroskopii od różnych producentów. W tym 

przypadku każdy z producentów obsługuje badania tylko ze swoich skanerów.  

Odpowiedź 21: 

Zamawiający oczekuje stacji diagnostycznej umożliwiającej opisywanie badań 

podstawowych różnych producentów. 

 

Pytanie 22: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.12. 

12. 

Rekonstrukcje MPR, MIP, 3D typu Volume 

Rendering (VRT) 

Tak, co najmniej 

na dwóch 

stacjach 

lekarskich 

jednocześnie 
Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić, iż 

każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  
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W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 

 

Rekonstrukcje MPR, MIP, 

3D typu Volume 

Rendering (VRT) 

Tak  

 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 22: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 23: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.13. 

13. 

Rekonstrukcje 3D MPR 

Tak, co najmniej na 

dwóch stacjach 

lekarskich 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5  

by serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Rekonstrukcje 3D MPR 

Tak  

 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 23: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
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Pytanie 24: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.14. 

14. 

Rekonstrukcje 3D MIP 

Tak, co najmniej na dwóch 

stacjach lekarskich 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg w 

połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić, iż 

każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 

Rekonstrukcje 3D MIP Tak  

 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 24: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 25: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.15. 

15. 

Rekonstrukcje 3D Volume Rendering (VRT) 

Tak, co najmniej na 

dwóch stacjach 

lekarskich 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 
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postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5  

by serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 

 

Rekonstrukcje 3D Volume 

Rendering (VRT) 

Tak  

 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 25: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 26: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.19. 

19. 

Wykresy time-intensity dla badań MR z 

kontrastem 

Tak, co najmniej na dwóch 

stacjach lekarskich 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5  

by serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 
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klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Wykresy time-intensity dla badań 

MR z kontrastem 

Tak  

 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 26: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 27: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.20. 

20. 

Subtrakcja obrazów MR 

Tak, co najmniej na 

dwóch stacjach 

lekarskich jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Subtrakcja obrazów MR 

Tak  

 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 27: 
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 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 28: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.21. 

21. 

Filtr obrazów MR 

Tak, co najmniej na 

dwóch stacjach 

lekarskich jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Filtr obrazów MR 

Tak  

 

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 28: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 29:  

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.22 

22. Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii 

komputerowej, rezonansu magnetycznego, 

medycyny nuklearnej, PET i obrazów 

morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR 

Tak, co najmniej 

na jednej stacji 

lekarskiej 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 
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redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Oprogramowanie do fuzji obrazów z 

tomografii komputerowej, rezonansu 

magnetycznego, medycyny nuklearnej, 

PET i obrazów morfologicznych MR z 

obrazami dyfuzyjnymi MR 

Tak  

 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie – 
0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich 
jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich 
jednocześnie – 1 pkt. 

Odpowiedź 29: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 30: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.23 

23. 
Oprogramowanie do analizy wyników 

spektroskopii protonowej typu SVS oraz 2D i 3D 

CSI 

Tak, co najmniej 

na jednej stacji 

lekarskiej 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 
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Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

Oprogramowanie do analizy 

wyników spektroskopii 

protonowej typu SVS oraz 2D i 3D 

CSI 

Tak  

 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 30: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 31:  

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.24 

24. 
Oprogramowanie do ilościowej analizy 

badań perfuzji neuro, w szczególności 

kalkulacja i prezentacja w kolorze 

wskaźników MTT, CBV i CBF, z możliwością 

obliczania obszaru niedopasowania 

perfuzji i dyfuzji. 

Tak, co najmniej na jednej stacji 

lekarskiej jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
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Oprogramowanie do ilościowej 

analizy badań perfuzji neuro, w 

szczególności kalkulacja i 

prezentacja w kolorze wskaźników 

MTT, CBV i CBF, z możliwością

obliczania obszaru niedopasowania 

perfuzji i dyfuzji. 

Tak  

 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 
pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 
pkt. 

 

Odpowiedź 31: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

  

Pytanie 32:  

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.25 

25. 

Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL 

Tak, co najmniej 

na jednej stacji 

lekarskiej 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Analiza perfuzji bezkontrastowej 

ASL 

Tak  

 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 32: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
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Pytanie 33:  

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.26 

26. 
Oprogramowanie do analizy porównawczej badań 

perfuzji i dyfuzji neuro, wraz z możliwością 

automatycznego obliczania i prezentacji obszaru 

niedopasowania perfuzji i dyfuzji. 

Tak, co najmniej na 

jednej stacji lekarskiej 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić, iż 

każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 

Oprogramowanie do analizy 

porównawczej badań perfuzji i 

dyfuzji neuro, wraz z możliwością 

automatycznego obliczania i 

prezentacji obszaru 

niedopasowania perfuzji i dyfuzji. 

Tak  

 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 

Odpowiedź 33: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 34: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.27 
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27. 

Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badań 

onkologicznych w szczególności wątroby i mózgu oraz 

badań obszarów rozległych wykonywanych w kilku 

krokach, umożliwiające dokonywanie analizy 

wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian 

przerzutowych, a także innych zmian nie-onkologicznych 

lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do 

otaczającej tkanki 

Tak, co najmniej 

na jednej stacji 

lekarskiej 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5 by 

serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Oprogramowanie do 

zaawansowanej analizy badań 

onkologicznych w szczególności 

wątroby i mózgu oraz badań 

obszarów rozległych 

wykonywanych w kilku krokach, 

umożliwiające dokonywanie 

analizy wolumetrycznej guzów, 

węzłów chłonnych i zmian 

przerzutowych, a także innych 

zmian nie-onkologicznych lub 

obiektów o odpowiednim 

kontraście w stosunku do 

otaczającej tkanki 

Tak  

 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 
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Odpowiedź 34: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 35:  

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.28 

28. 

Kolorowe mapy dla badań DTI, 2D 

Tak, co najmniej 

na jednej stacji 

lekarskiej 

jednocześnie 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5  

by serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić, iż 

każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Kolorowe mapy dla badań DTI, 

2D 

Tak  

 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 35: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 36:  

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.29 

29. 
Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora 

dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii 

tensora dyfuzji 

Tak, co najmniej 

na jednej stacji 

lekarskiej 

jednocześnie 
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Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5  

by serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić,  

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  

i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Oprogramowanie do analizy 2D 

i 3D tensora dyfuzji oraz 

wizualizacji 2D i 3D traktografii 

tensora dyfuzji 

Tak  

 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 36: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 37: 

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY, pkt. XI.30 

30. Analiza badań fMRI Tak, na 

minimum 

jednym 

stanowisku. 

Zamawiający definiując w powyższy sposób wymogi i ograniczając ilości 

stanowisk posiadających dostęp do aplikacji do min. 2 lub minimum 1, znacznie 

redukuje funkcjonalność systemu (należy pamiętać, że Zamawiający w tym samym 

postępowaniu kupuje 3 stacje klienckie, a dodatkowo wymaga w punkcie XI.5  

by serwer mógł obsługiwać min. 5 użytkowników). Tak sformułowany wymóg  

w połączeniu z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi systemu konsol lekarskich 

premiuje rozwiązanie charakterystyczne dla tylko jednego producenta i rozwiązania – 

system syngo.via oferowany przez firmę Siemens, czym narusza zasadę uczciwej 

konkurencji i stawia firmę Siemens w uprzywilejowanej pozycji. Chcemy nadmienić, 

iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu magnetycznego  
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i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, Philips, Siemens, 

Toshiba) jest w stanie zaoferować rozwiązanie z dostępem do wszystkich aplikacji 

klinicznych dla większej ilości jednoczesnych użytkowników (GE: AW Server, Philips: 

IntelliSpace Portal, Siemens: syngo.via, Toshiba: rozwiązanie firmy Vital).  

W związku z tym, działając w interesie publicznym, dążąc do zachowania  

i nawet zwiększenia konkurencji oraz wartości użytkowej oferowanego rozwiązania, 

prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dla powyższego punktu w brzmieniu: 
 
Analiza badań fMRI 

Tak  

 

na 1 stacji lekarskiej jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 0,5 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

 
Odpowiedź 37: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 38:  

Dotyczy Załącznik numer 2 do OFERTY,  

Zaskakującym jest, że przy jasno określonym przeznaczeniu aparatu do rezonansu 

magnetycznego, którym są badania onkologiczne, Zamawiający nie wymaga żadnej 

dedykowanej aplikacji do analizy badań onkologicznych w czasie zgodnie  

z europejskimii światowymi kryteriami.  

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie wymogu dostarczenia aplikacji 

dedykowanej ocenie zmian onkologicznych w czasie zgodnie  

z proponowanym poniżej zapisem.  

30. Oprogramowanie do oceny zmian 

ogniskowych w obrębie różnych 

narządów miąższowych, 

umożliwiające porównania zmiany z 

poprzednim badaniem PET/CT, 

SPECT/CT, MR i CT, automatyczną 

segmentację zmian wraz ze 

śledzeniem trendów rozwoju zmian w 

czasie w oparciu o kryteria RECIST, 

WHO i PERCIST. Oprogramowanie do 

efektywnej oceny badań 

onkologicznych z możliwością 

automatycznej  segmentacji zmiany, 

możliwością porównywania wielu 

badań tego samego pacjenta 

jednocześnie, wraz z synchronizacją 

przestrzenną badań, 

Tak,  

na 2 stacjach lekarskich jednocześnie – 0 pkt. 

na 3 stacjach lekarskich jednocześnie – 1 pkt. 

na ≥ 5 stacjach lekarskich jednocześnie – 2 pkt. 

 

Chcemy nadmienić, iż każdy z czołowych producentów systemów rezonansu 

magnetycznego i towarzyszących im systemów zaawansowanej wizualizacji (GE, 
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Philips, Siemens) jest w stanie zaoferować dedykowaną aplikację spełniającą 

powyższe wymagania.  

Odpowiedź 38: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Zestaw nr IV 

  

Pytanie 1:  

Dotyczy punktu I.1. – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający usunie punktację dla tak zdefiniowanego parametru? 

Uzasadnienie. 

Producenci współczesnych rezonansów magnetycznych stosują magnesy o indukcji 

pola magnetycznego różniącej się nieznacznie, ze względu na konieczność 

dostosowania jej do przyjętych różnych częstotliwości rezonansowych. Dobór tych 

częstotliwości zależy od wielu czynników, doświadczeń, przeprowadzonych analiz  

i ma na celu jej optymalne dopasowanie do właściwej pracy i unikanie wzajemnych 

zakłóceń, a często także uwzględnienie częstotliwości rezonansowych izotopów 

innych niż wodór 1H.  

Nie oznacza to w żaden sposób, że jeden aparat jest pod tym względem gorszy lub 

lepszy od innego. Dlatego wartości te nie mogą być porównywane bez rozróżnienia 

konstrukcji i uwzględnienia motywów doboru indukcji pola do danej częstotliwości 

rezonansowej. Zatem dla zachowania warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej 

ocena w tym punkcie powinna zostać usunięta. Obecnie sformułowany wymóg nie 

jest parametrem funkcjonalnym, który zgodnie z UZP nie powinien być parametrem 

branym pod ocenę.  

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 
Pytanie 2:  

Dotyczy punktu I.6. – załącznika nr 2 do oferty. 

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową ocenę punktową w zależności od 

zaoferowanej technologii? 

  

Uzasadnienie. 

W punkcie tym Zamawiający specyfikuje wymóg, który spełniają dwa alternatywne 

rozwiązania: 

 

ALBO:  „sprzętowa korekta homogeniczności pola wyższego rzędu po wprowadzeniu 

do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych niezbędna do uzyskania wysokiej jakości 

obrazowania we wszystkich badaniach diagnostycznych” 
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ALBO: „programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do 

magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D 

CSI, 3D CSI” 

 

Te dwa rozwiązania różnią się bardzo znacząco, a każde da bardzo różne efekty 

działania. Pierwsze z nich: 

- wymaga dodatkowego oprzyrządowania sprzętowego, korygującego przyczynę a nie 

skutek (jak będzie to w przypadku programowej obróbki wyników), 

- ma uwzględniać obecność w magnesie nie tylko pacjenta, ale także cewek 

odbiorczych, 

- ma być rozwiązaniem „niezbędnym”, a nie tylko „wystarczającym”, 

- wreszcie ma służyć do uzyskania wysokiej jakości obrazowania we wszystkich 

badaniach diagnostycznych, a nie tylko w spektroskopii. 

 

Zatem dla zachowania warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej zaoferowanie 

jednego lub drugiego rozwiązania musi być rozróżnione przez wprowadzenie oceny 

parametru, a skala punktacji dobrana odpowiednio do całości SIWZ, przez przyznanie 

pierwszemu z nich 5 pkt., a drugiemu – 0 pkt. 

Odpowiedź 2: 

  Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie wprowadzając ocenę punktową. 

 Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 3:  

Dotyczy punktów I.7.2- I.7.5. – załącznika nr 2 do ofert. 

Czy Zamawiający wprowadzi o korektę skali punktacji dla tak zdefiniowanych 

parametrów do następującej postaci, w każdym z tych czterech punktów? 

 

• Najmniejsza wartość: 2 pkt. 

• Największa wartość: 0 pkt. 

• Pośrednie proporcjonalnie 

 

Uzasadnienie. 

Parametry homogeniczności pola są wartościami uzyskiwanymi w warunkach 

laboratoryjnych, bez uwzględniania obecności w magnesie pacjenta i cewek 

odbiorczych. Wartości te, bez wzięcia pod uwagę wielu innych aspektów, nie mają 

zatem znaczącego przełożenia na jakość obrazowania uzyskiwaną w warunkach 

praktycznej diagnostyki klinicznej. Ponadto sposób definiowania tych parametrów 

różni się u poszczególnych producentów, a do pomiaru stosowane są różne, 

nieporównywalne ze sobą metody pomiarowe i przyjęte sposoby ich realizacji (np. 

rożne liczby płaszczyzn pomiarowych i punktów pomiarowych na płaszczyźnie). 
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Zatem dla zachowania warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej ocena w tych 

punktach powinna zostać skorygowana i wyważona odpowiednio do całości SIWZ. 

Odpowiedź 3: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 4:  

Dotyczy punktów I.8.1. i I.8.2. – załącznika nr 2 do oferty. 

Prosimy o potwierdzenie, że spełnieniem tych parametrów jest zaoferowanie 

aparatu, w którym maksymalny obszar homogeniczności pola, a tym samym 

maksymalne FoV zdefiniowane jest nie dla kuli,  lecz dla objętości cylindrycznej  

o kształcie walca. 

Uzasadnienie. 

Zamawiający premiuje tu rozwiązania posiadające FoV większe niż 50 cm w osi Z i 45 

cm w osiach X, Y. Jednak umyka mu fakt, że podane przez producentów wartości 

dotyczyć będą wyłącznie izocentrum, a nie krawędzi obrazu. W tradycyjnych 

konstrukcjach obszar obrazowania (a tym samym FoV) określone jest w postaci kuli 

lub elipsoidy. W nowoczesnych rozwiązaniach stosuje się definicję cylindryczną 

odpowiadającą ludzkiej anatomii, bez strat jakości obrazu na krawędziach. Takie 

rozwiązania, pomimo pozornie mniejszej wartości FoV w danej osi da znacznie 

większą obrazowaną objętość. Najlepiej widać to na poniższej ilustracji: 

 
Z tych powodów różnicowanie w zakresie FoV nie powinno odbywać się bez 

kontekstu jego zdefiniowania, zatem akceptacja ww. postulatu leży w interesie 
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Zamawiającego i pozwala na zachowanie warunków uczciwej rywalizacji 

konkurencyjnej. 

Odpowiedź 4: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 5:  

Dotyczy punktu I.10.1. – załącznika nr 2 do oferty. 

Prosimy o dokonanie korekty punktu do następującej postaci i uzupełnienie o 

punktację: 

Lp. Parametry wymagane Warunek graniczny Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

I MAGNES 

10.1 Całkowita długość gantry 

magnesu (magnes z systemem 

„shim”, cewkami gradientowymi i 

cewką całego ciała) liczona od 

przedniej do tylnej obudowy 

Podać [cm]  Najmniejsza 

wartość: 0 pkt 

Największa 

wartość: 5 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie

* 

 

Uzasadnienie. 

Próba definiowania parametrów gabarytowych gantry magnesu przy pomocy 

„najwęższego miejsca” jest wadliwa. Najlepiej pokazuje to poniższa ilustracja: 
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Proponowana korekta jest oczywista i naturalna a jej wprowadzenie leży w interesie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 5: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 
Pytanie 6:  

Dotyczy punktu III.4. – załącznika nr 2 do oferty. 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w tym punkcie Zamawiający wymaga 

podania maksymalnej ilości elementów odbiorczych mogących być równolegle  

i jednoczasowo podłączonych do skanera MR oraz wykorzystane w trakcie badania 

pacjenta? 

 

Uzasadnienie 

Zapis punktu jest niejednoznaczny umożliwiając swobodną interpretację, dlatego jego 

dopracowanie leży w interesie Zamawiającego i pozwala na zachowanie warunków 

uczciwej rywalizacji konkurencyjnej. 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający wymaga by Wykonawca podał maksymalną, katalogową liczbę kanałów 

dla zaoferowanej wersji aparatu MR. 

 

Pytanie 7:  

Dotyczy punktu III.7. – załącznika nr 2 do oferty. 
Prosimy o usunięcie punktacji dla tak zdefiniowanego parametru. 

 

Uzasadnienie. 

Fizyczne umiejscowienie przetwornika analogowo-cyfrowego (w cewce lub poza nią) 

zależy wyłącznie od przyjętej przez danego producenta technologii, a praktyczny 
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efekt działania obu rozwiązań oraz jego przełożenie na wartość użytkową jest 

tożsamy. Fakt ten nie może stanowić podstawy do rozróżniania w ocenie punktowej, 

ponieważ różnica polega wyłącznie na przyjętej technologii a nie wartości 

funkcjonalnej, czy jakościowej. 

Z tego powodu w ocenie punktowej oba rozwiązania muszą być traktowane na równi, 

dla zachowania warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej. 

Odpowiedź 7: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 8:  

Dotyczy punktu III.8. – załącznika nr 2 do oferty. 
Prosimy o usunięcie punktacji dla tak zdefiniowanego parametru. 

Uzasadnienie. 

W świetle przyjętych przez różnych producentów rozwiązań dynamika sygnału toru 

odbiorczego RF jest wartością nieporównywalną pomiędzy poszczególnymi 

aparatami. Sposób zdefiniowania tego parametru przez różnych producentów różni 

się, do pomiaru wybierane są różne miejsca toru RF, a stosowane metody pomiarowe 

i przyjęte sposoby ich realizacji są nieporównywalne ze sobą. Bez wzięcia pod uwagę 

wielu innych aspektów dynamika sygnału toru odbiorczego RF, nie ma żadnego 

bezpośredniego przełożenia na jakość obrazowania uzyskiwaną w warunkach 

praktycznej diagnostyki klinicznej.  

 

Zatem dla zachowania warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej ocena w tym 

punktach powinna zostać usunięta. 

Odpowiedź 8: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 
Pytanie 9:  

Dotyczy punktu IV.3.1. – załącznika nr 2 do oferty. 
Prosimy o korektę skali punktacji dla tak zdefiniowanego parametru do następującej 

postaci: 

• Tak 1 pkt. 

• Nie 0 pkt. 

Uzasadnienie. 

Opisana funkcjonalność umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych i starszych 

– może być uzyskana na sposoby alternatywne i równie skuteczne, wykorzystując 

odpowiednie akcesoria do pozycjonowania pacjenta. 

 

Dlatego dla zachowania warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej ocena w tym 

punkcie powinna zostać skorygowana i dobrana odpowiednio do całości SIWZ. 

Odpowiedź 9: 

 Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę punktacji. 
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 Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 
Pytanie 10:  

Dotyczy punktu IV.3.2. – załącznika nr 2 do oferty. 
Czy Zamawiający usunie tak zdefiniowany parametr w całości? 

 

Uzasadnienie. 

Opisana w tym punkcie funkcjonalność jest całkowicie bezużyteczna lub co najmniej 

silnie wątpliwa.  Wykonywanie badań głowy i szyi odbywa się z ułożeniem pacjenta 

na stole w kierunku „head first” (stosując nomenklaturę Zamawiającego). Natomiast 

w kierunku „feet first” wykonywane są np. badania stopy, czy kolana. Ma to 

znakomite uzasadnienie ergonomiczne i racjonalne, nie powoduje też żadnych 

komplikacji w pozycjonowaniu pacjenta i problemów z jego zachowaniem podczas 

badania. Zapewnia też odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

 

 
Rys. Kolejno: 1. Badanie głowy i szyi, 2. Badanie stopy, 3. Badanie kolana 

 

Próba wykonania badania głowy i szyi z ułożeniem pacjenta w kierunku „feet first” 

wiązałaby się z koniecznością położenia pacjenta na stole stopami w kierunku 

magnesu, a następnie wprowadzenia całego jego ciała do gantry – najpierw stóp, 

potem całych nóg, całego tułowia, a w końcu głowy i szyi, aż do momentu, kiedy te 

znalazłyby się w izocentrum magnesu. Dorosły pacjent wymagałby wsunięcia do 

gantry na głębokość około 2 m. Pomijając brak uzasadnienia ergonomicznego (błędne 

pozycjonowanie) i racjonalnego (strata czasu na wsuwanie a następnie wysuwanie 

całego pacjenta), wiązałoby się to z dużym ryzykiem wywołania u pacjenta odczucia 

klaustrofobii lub co najmniej silnego dyskomfortu wpływającego na zachowanie 

podczas badania, a niepokój i mimowolne poruszanie się pacjenta doprowadziłoby do 

powstania na obrazach artefaktów uniemożliwiających ich właściwą ocenę. 
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Pojawiłoby się również zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta związane  

z utrudnionym dostępem do niego przez personel wykonujący badanie. 

 

Wprowadzenie tak zdefiniowanego parametru nosi znamiona preferowania 

rozwiązania typowego dla wybranego producenta, którego premiowanie nie znajduje 

jednak żadnego uzasadnienia. Dlatego w celu zachowania warunków uczciwej 

rywalizacji konkurencyjnej ocena w tym punkcie powinna zostać usunięta. 

Odpowiedź 10: 

 Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę punktacji. 
 Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 11:  

Dotyczy punktu IV.3.3. – załącznika nr 2 do oferty. 

Prosimy o potwierdzenie, czy spełnieniem tego parametru jest zaoferowanie aparatu,  

w którym wielokanałowa cewka do badań głowy umożliwia współpracę  

ze specjalnymi sekwencjami, w celu uzyskania tzw. bezgłośnego skanu (typu Silent 

Scan lub równoważne), w zakresie T1 i T2, a także DarkFluid (FLAIR), SWI i DWI? 

 

Uzasadnienie. 

Zamawiający premiuje tu rozwiązanie wymagające spełnienia koniunkcji bardzo 

specyficznych warunków w zakresie rodzajów obrazowania obsługiwanych w trybie 

cichym (musi to być T1, T2, PD i CE-MRA). Tak skonstruowany wymóg jest krzywdzący 

dla rozwiązań alternatywnych, które pomimo oferowania większego katalogu 

sekwencji obsługiwanych w trybie cichym (np. wraz z SWI i DWI), nie otrzymają 

punktów. 

 

Przyjęta przez Zamawiającego definicja parametru nosi znamiona preferowania 

rozwiązania typowego dla wybranego producenta i premiowania wyłącznie 

spełnianej przez niego specyficznej koniunkcji wymagań. Natomiast rozwiązania 

alternatywne są dyskryminowane, dlatego w celu zachowania warunków uczciwej 

rywalizacji konkurencyjnej ww. postulat powinien zostać zaakceptowany. 

Odpowiedź 11: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 12:  

Dotyczy punktu IV.8. – załącznika nr 2 do oferty. 

Czy Zamawiający usunie tak zdefiniowany wymóg w całości? 

 

Uzasadnienie. 
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Zamawiający wymaga zaoferowania cewki do badań barku w dwóch punktach – IV.8. 

i IV.9. Definicje obu tych punktów są niemal tożsame*, a główna różnica to liczba 

elementów obrazujących – minimum 3 w punkcie IV.8. i minimum 16 w punkcie IV.9. 

 

W kontekście wymagania przez Zamawiającego zaoferowania aparatu, którego 

system RF ma dysponować bardzo dużą liczbą równoległych kanałów odbiorczych 

wynoszącą co najmniej 32 (patrz punkt III.5.) pojawia się ryzyko zaoferowania przez 

jednego z producentów 3-kanałowej cewki do badań barku, przy co najmniej 32-

kanałowym aparacie. Taki połączenie jest dalece nieoptymalne, ponieważ co najmniej 

29 kanałów byłoby w takim badaniu zupełnie nie wykorzystane. 

 

Z ww. powodów punkt IV.8. jest nadmiarowy względem kolejnego i w interesie 

Zamawiającego jest jego usunięcie w całości. 

 

*) kwestia różnicowania cewki elastycznej od sztywnej została omówiona w kolejnym 

postulacie. 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 13:  

Dotyczy punktu IV.9. – załącznika nr 2 do oferty. 

Czy Zamawiający dokona korekty punktu do postaci jak niżej? : 

Lp. Parametry wymagane Warunek graniczny Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

IV CEWKI 

10.1 Cewka wielokanałowa sztywna 

(dopasowana anatomicznie) 

umożliwiająca wykonywanie 

badań małego i dużego barku 

(i/lub z obrzękiem), pozwalająca 

na akwizycje równoległe (typu 

SENSE, ARC, iPAT, ASSET, 

SPEEDER – zgodnie z 

nomenklaturą producenta) 

Tak, Liczba 

elementów 

obrazujących 

jednocześnie ≥ 16, 

podać nazwę cewki 

i liczbę elementów 

obrazujących 

jednocześnie 

 Bez punktacji 

 

Uzasadnienie. 

Dedykowane cewki sztywne są z definicji rozwiązaniem zoptymalizowanym do 

realizacji wybranych zastosowań klinicznych. Posiadają one w tym celu odpowiednią 
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konstrukcję zapewniającą właściwe dopasowanie anatomicznie, powtarzalność 

pozycjonowania i dokładność badania, skutkujące wysoką jakością obrazowania. 

Natomiast cewki elastyczne (płachtowe) są raczej uzupełnieniem, stosowanym  

w rzadkich sytuacjach np. nietypowego ułożenia kończyny itp. Dostępne na rynku 

cewki sztywne do badania barku pozwalają na badanie zarówno małego i jak dużego 

stawu, w tym także z obrzękiem. 

Dlatego ww. korekta leży w interesie Zamawiającego. Pozwala także na zachowanie 

warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej i porównywania rozwiązań zbliżonych 

pod kątem jakościowym, a także kosztowym. 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę parametru granicznego oraz 

punktacji. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 14:  

Dotyczy punktu IV.10. – załącznika nr 2 do oferty. 

Czy Zamawiający dokona korekty punktu do postaci jak niżej? : 

 

Lp. Parametry wymagane Warunek graniczny Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

IV CEWKI 

10. Cewka wielokanałowa sztywna 

(dopasowana anatomicznie) 

przeznaczona do badań 

nadgarstka, pozwalająca na 

akwizycje równoległe (typu 

SENSE, ARC, iPAT, ASSET, 

SPEEDER – zgodnie z 

nomenklaturą producenta). 

Tak, Liczba 

elementów 

obrazujących 

jednocześnie ≥ 16, 

podać nazwę cewki 

i liczbę elementów 

obrazujących 

jednocześnie 

 Bez punktacji 

 

Uzasadnienie. 

Dedykowane cewki sztywne są z definicji rozwiązaniem zoptymalizowanym do 

realizacji wybranych zastosowań klinicznych. Posiadają one w tym celu odpowiednią 

konstrukcję zapewniającą właściwe dopasowanie anatomicznie, powtarzalność 

pozycjonowania i dokładność badania, skutkujące wysoką jakością obrazowania. 

Natomiast cewki elastyczne (płachtowe) są raczej uzupełnieniem, stosowanym  

w wyjątkowych sytuacjach np. nietypowego ułożenia kończyny. 
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Dlatego ww. korekta leży w interesie Zamawiającego. Pozwala także na zachowanie 

warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej i porównywania rozwiązań zbliżonych 

pod kątem jakościowym, a także kosztowym. 

Odpowiedź 14: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę punktacji. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 15:  

Dotyczy punktu IV.12. – załącznika nr 2 do oferty. 

Czy Zamawiający dokona korekty punktu do postaci jak niżej? : 

 

Lp. Parametry wymagane Warunek graniczny Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

IV CEWKI 

12. Cewka wielokanałowa sztywna 

(dopasowana anatomicznie) 

przeznaczona do badania stopy i 

stawu skokowego, pozwalająca 

na akwizycje równoległe (typu 

SENSE, ARC, iPAT, ASSET, 

SPEEDER – zgodnie z 

nomenklaturą producenta). 

Tak, Liczba 

elementów 

obrazujących 

jednocześnie ≥ 16, 

podać nazwę cewki 

i liczbę elementów 

obrazujących 

jednocześnie 

 Bez punktacji 

Uzasadnienie. 

Dedykowane cewki sztywne są z definicji rozwiązaniem zoptymalizowanym do 

realizacji wybranych zastosowań klinicznych. Posiadają one w tym celu odpowiednią 

konstrukcję zapewniającą właściwe dopasowanie anatomicznie, powtarzalność 

pozycjonowania i dokładność badania, skutkujące wysoką jakością obrazowania. 

Natomiast cewki elastyczne (płachtowe) są raczej uzupełnieniem, stosowanym w 

wyjątkowych sytuacjach np. nietypowego ułożenia kończyny. 

Dlatego ww. korekta leży w interesie Zamawiającego. Pozwala także na zachowanie 

warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej i porównywania rozwiązań zbliżonych 

pod kątem jakościowym, ale także kosztowym. 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę punktacji. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 16:  

Dotyczy punktu III.3.3. – załącznika nr 2 do oferty. 
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Prosimy o potwierdzenie, czy spełnieniem tego parametru będzie zaoferowanie cewki 

spełniającej wszystkie wymagania lecz nie umożliwiającej wykonywania biopsji? 

 

Uzasadnienie. 

Procedura biopsji piersi pod kontrolą rezonansu magnetycznego jest wymagająca  

i złożona. Wymaga odpowiedniego doboru środków oraz odpowiednich kwalifikacji  

i doświadczenia personelu. Niezbędne jest także stosowne wyposażenie pracowni, 

które dotyczy nie tylko samej cewki, ale także odpowiedniego oprogramowania, 

aplikacji klinicznych, aparatury towarzyszącej i wyposażenia uzupełniającego.  

W ośrodkach realizujących takie procedury stosuje się też często zasadę 

wykonywania badań diagnostycznych (bez biopsji) przy pomocy jednej cewki,  

a realizację procedur biopsyjnych na innej cewce. Takie działanie ma na celu 

zapewnienie odpowiedniej higieny tego inwazyjnego zabiegu. Tymczasem, w żadnym 

miejscu specyfikacji (poza tekstem wtrąconym w opisie cewki) Zamawiający nie 

wymaga jakiegokolwiek wyposażenia niezbędnego do biopsji piersi. Dotyczy to 

oprogramowania, aplikacji klinicznych, aparatury towarzyszącej, czy wyposażenia 

uzupełniającego. 

 

Na rynku dostępne są cewki do badań diagnostycznych piersi, które umożliwiają 

wykonywanie biopsji (choć wymaga to, jak wspomniano powyżej, wielu dodatkowych 

elementów nie stanowiących wyposażenia samej cewki, nie rozwiązuje także spraw 

septyki zabiegu inwazyjnego – do obu zastosowań jest ta sama cewka). Ponieważ 

takie cewki są oferowane tylko przez wybranych producentów, to wtrącenie w opisie 

cewki zapisu mówiącego, że ma ona także umożliwiać wykonywanie biopsji  

(choć o jakimkolwiek innym wyposażeniu niezbędnym do biopsji nie ma mowy  

w żadnym punkcie specyfikacji i wszystko wskazuje, że cewką tą będą realizowane 

wyłącznie badania diagnostyczne), sprawia wrażenie, że preferowane są przez 

Zamawiającego wybrane rozwiązania, przy jednoczesnej dyskryminacji rozwiązań 

alternatywnych. 

 

Dlatego, w celu zachowania warunków uczciwej rywalizacji konkurencyjnej, ww. 

postulat powinien zostać zaakceptowany. 

Odpowiedź 16: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez zmianę parametru granicznego oraz 

punktacji. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 17:  

Dotyczy punktów V.1 oraz V.3 – załącznika nr 2 do oferty. 

Czy Zamawiający wprowadzi zmianę kryteriów oceny punktów na następujące? : 
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Lp. Parametry wymagane Warunek graniczny Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

V OTOCZENIE PACJENTA 

1. Maksymalna dopuszczalna masa 

pacjenta (przy uwzględnieniu 

również ruchu pionowego stołu) 

≥ 200 kg 

≤200 [kg], podać  Najmniejsza 

wartość: 0 pkt 

Największa 

wartość: 2 pkt 

Pośrednie 

proporcjonalnie

*  

3. Ciężar stołu pacjenta (dotyczy 

przypadku stołu) 

podać [kg]  Bez punktacji 

 

Uzasadnienie:  

Zamawiający przyznaje ocenę punktową dla ciężaru stołu pacjenta. Taki parametr nie 

ma praktycznego przełożenia na jakość świadczonych usług. Ciężar własny stołu 

wynika z jego konstrukcji, elementów dźwigających pacjenta oraz sposobu jego 

poruszania. Komfort pracy z odłączanym stołem zależy minimalnie od jego wagi,  

a dużej mierze od zastosowanych kół, łożysk oraz rozkładu masy.   

Z drugiej strony parametrem wymagającym punktacji jest udźwig stołu. To ten 

parametr właśnie determinuje, czy dany pacjent z otyłością będzie mógł być zbadany 

na aparacie. Stoły o niższym udźwigu będą ograniczały grupę pacjentów, dla których 

Zamawiający będzie mógł świadczyć usługi z zakresu diagnostyki MR. 

Wnosimy o usunięcie punktacji ciężaru stołu i jednocześnie wprowadzenie punktacji 

dla maksymalnej dopuszczalnej masy pacjenta.   

Odpowiedź 17: 

Zamawiający nie zmienia zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 18:  

Dotyczy punktu V.15. – załącznika nr 2 do oferty. 

Czy Zamawiający dokona korekty punktu do następującej postaci i uzupełnienie  

o punktację? 

 

Lp. Parametry wymagane Warunek graniczny Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 
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I Magnes 

15. Automatyczny przesuw stołu 

pacjenta (inicjowany 

programowo z protokołu podczas 

akwizycji danych), umożliwiający 

badanie dużych obszarów ciała 

przy użyciu cewek dłuższych niż 

max FoV (48 cm w osi z) i/lub 

kilku cewek jednocześnie ≥ 200 

cm. 

Podać [cm] 

 

Podać sposób 

realizacji przesuwu 

w trakcie badania 

dużych obszarów 

ciała 

 Przesuw 

krokowy – 0 

pkt. 

 

Przesuw ciągły – 

2 pkt. 

 

Uzasadnienie. 

Tradycyjna metoda badania dużych obszarów ciała, wykraczających ponad 

maksymalne statyczne FoV aparatu, polega na skanowaniu pojedynczych obszarów 

anatomicznych  

w sposób krokowy, to jest fragment po fragmencie, z przerwami w akwizycji na czas 

przesuwu stołu. Jest to metoda, którą można porównać do sekwencyjnej tomografii 

komputerowej. 

 

Tymczasem najbardziej zaawansowane systemy rezonansu magnetycznego 

oferowane współcześnie na rynku posiadają unikatową możliwość skanowania 

dużych obszarów ciała, w sposób ciągły, to jest taki w którym akwizycja następuje 

jednocześnie z płynnym przesuwem stołu pacjenta. Taki sposób badania można 

porównać do spiralnej tomografii komputerowej. Jego zaletą jest wyeliminowanie 

zniekształceń obrazu na styku poszczególnych kroków a także znaczne skrócenie 

czasu badania. Ma to szczególne znaczenie w neurologii (badanie kręgosłupa w kilku 

odcinkach, czy badanie całego oun), angiografii, badaniach w obszarze tułowia  

i onkologicznych – czyli w aplikacjach klinicznych, które Zamawiający eksponuje  

w SIZW. Dlatego premiowanie istotnych różnic technologicznych w tym zakresie leży 

w interesie Zamawiającego. 

Odpowiedź 18: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez korektę zapisu i wprowadzenie 

punktacji. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 19:  

Dotyczy punktu VI.Rutynowe badania neuroradiologiczne.8. – załącznika nr 2 do oferty 

Prosimy o potwierdzenie, czy spełnieniem tego parametru jest zaoferowanie aparatu,  

w którym dostępne są specjalne sekwencje, umożliwiające uzyskanie tzw. 
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bezgłośnego skanu (typu Silent Scan lub równoważne), w zakresie T1 i T2, a także 

DarkFluid (FLAIR), SWI i DWI? 

 

Uzasadnienie. 

Bardzo podobnie jak w punkcie III.3.3. Zamawiający premiuje tu rozwiązanie 

wymagające spełnienia koniunkcji bardzo specyficznych warunków w zakresie 

rodzajów obrazowania obsługiwanych w trybie cichym (T1, T2, PD i CE-MRA). Tak 

skonstruowany wymóg jest krzywdzący dla rozwiązań alternatywnych, które nie 

otrzymają punktów, pomimo oferowania większego katalogu sekwencji 

obsługiwanych w trybie cichym (np. wraz z SWI  

i DWI). 

 

Przyjęta przez Zamawiającego definicja parametru nosi znamiona preferowania 

rozwiązania typowego dla wybranego producenta i premiowania wyłącznie 

spełnianej przez niego specyficznej koniunkcji wymagań. Natomiast rozwiązania 

alternatywne są dyskryminowane. Dlatego w celu zachowania warunków uczciwej 

rywalizacji konkurencyjnej ww. postulat powinien zostać zaakceptowany. 

Odpowiedź 19: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez korektę oceny punktowej.  

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 20:  

Dotyczy punktu VI.Dyfuzja.6 – załącznika nr 2 do oferty 

Prosimy o usunięcie punktu w całości. 

 

Uzasadnienie.  

Zamawiający w tym punkcie specyfikuje minimalną wartość b w obrazowaniu 

dyfuzyjnym DWI na poziomie 20 s/mm2. Taki wymóg eliminuje możliwość złożenia 

przez naszą firmę ważnej oferty w niniejszym postępowaniu. 

Pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że w obrazowaniu dyfuzyjnym nie tylko gradienty 

dyfuzyjne budują wartość współczynnika b, ale również gradienty obrazujące. Pomiar 

dyfuzji o skrajnie niskich wartościach współczynnika b będzie potencjalnie obarczony 

błędem wynikającym z wpływu gradientów obrazujących. Błąd ten jest tym mniejszy, 

im większą rolę posiadają gradienty dyfuzyjne, czyli dla coraz wyższych wartości 

współczynnika b. Zatem specyfikowanie wymogu określającego minimalną wartość 

współczynnika b w pomiarze dyfuzji i ocena tego parametru są niecelowe. 

Mają na uwadze powyższe wyjaśnienia i wykluczenie naszej oferty z postępowania 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający usunie punkt VI.12. w całości. 

 

Alternatywnie prosimy o korektę punktu do następującej postaci: 
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Lp. Parametry wymagane Warunek 

graniczny 

Parametr 

oferowany 

Ocena w 

punktach 

VI Dyfuzja 

6. Minimalna wartość b w 

DWI (wartość różna od 

0) ≤ 20 s/mm2 

Tak / Nie  Tak – 1 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Uzasadnienie. 

Zwraca uwagę niespójność pomiędzy warunkiem granicznym a sposobem oceny 

podanych wartości, co powoduje możliwość niejednoznacznej interpretacji i może 

potencjalnie prowadzić do sporów pomiędzy wykonawcami a Zamawiającym. 

Modyfikacja ma na celu wyeliminowanie takiego ryzyka przez skorygowanie zapisu do 

właściwej postaci, spójnej ze schematem przyjętym przez Zamawiającego w innych 

miejscach specyfikacji. Postulowana skala oceny jest także dostosowana do wag 

przyjętych przez Zamawiającego w innych miejscach i ma na celu uniknięcie 

nadmiernego premiowania rozwiązań, oferowanych jedynie przez wybranych 

wykonawców, a które praktycznie stosowane są bardzo rzadko. Całość postulatu leży 

zatem w interesie Zamawiającego. 

Odpowiedź 20: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 21:  

Dotyczy punktu VI.Dyfuzja.15. – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający usunie punkt w całości? 

 

Uzasadnienie. 

Zamawiający w punkcie VII.Dyfuzja.14 wymaga dostarczenia sekwencji eliminującej 

artefakty powstałe na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) 

w badaniu DWI głowy od wszystkich Wykonawców. Natomiast w kolejnym punkcie 

postanawia punktować rozwiązanie tylko jednej z firm, mianowicie GE Healthcare 

pod nazwą PROPELLER, choć stosowana przez tę firmę metoda oparta o algorytm 

wykorzystujący akwizycję radialną daje efekty równoważne do metod 

alternatywnych, takich jak np. algorytm wykorzystujący akwizycję segmentową.  

W ten sposób wszyscy Wykonawcy muszą zaoferować technikę eliminacji artefaktów 

na styku tkanki miękkiej i powietrza, a jedynie firma GE otrzymuje za nią dodatkowe 

punkty. 
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Ten sposób punktacji narusza zasady uczciwej konkurencji, zatem punkt VI.Dyfuzja.15 

powinien być usunięty w całości z wymagań. Dodatkowo zamawiający ocenia te samą 

opcję (PROPELLER) wielokrotnie, tj. w punktach VII.Inne.3.1 oraz VII.5 

Odpowiedź 21: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 22:  

Dotyczy punktu VII.5. – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający wprowadzi zmianę punktacji wymaganego parametru wg 

proponowanej poniżej zależności? 

 

Uzasadnienie.  

Skala oceny w tym punkcie (3 pkt.) jest przesadzona. Dla porównania Zamawiający 

przyznaje mniejszą liczbę punktów (2 pkt.) za największą amplitudę systemu 

gradientowego, który stanowi podstawowy komponent jakościowy całego aparatu 

(patrz w pkt. II.2). Natomiast tu Zamawiający przyznaje, aż 3 pkt za technikę redukcji 

artefaktów ruchowych pozwalająca na uzyskanie wysokorozdzielczych obrazów. 

Zaoferowanie tego typu techniki wymaga jedynie stosownego oprogramowania. W 

przypadku systemu gradientowego byłaby to dostawa poważnego komponentu 

sprzętowego o stosownych parametrach. 

 

Przyznanie tu aż 3 pkt. jest niewspółmierne do wartości zaoferowanej opcji, dlatego 

wnosimy o zmianę punktacji na następującą: Tak – 1 pkt / Nie – 0 pkt. 

Odpowiedź 22: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 23:  

Dotyczy punktu VII.Inne.3.1 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający usunie punkt w całości? 

 

Uzasadnienie.  

Zamawiający w punkcie VII.Inne.3 wymaga dostarczenia sekwencji eliminującej 

artefakty powstałe na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) 

w badaniu DWI głowy od wszystkich Wykonawców. Natomiast w kolejnym punkcie 

VII.Inne.3.1 Zamawiający postanawia punktować rozwiązanie tylko jednej z firm, 

mianowicie GE Healthcare pod nazwą PROPELLER, choć stosowana przez tę firmę 

metoda oparta o algorytm wykorzystujący akwizycję radialną daje efekty 

równoważne do metod alternatywnych, takich jak np. algorytm wykorzystujący 

akwizycję segmentową. W ten sposób wszyscy Wykonawcy muszą zaoferować 

technikę eliminacji artefaktów na styku tkanki miękkiej i powietrza, a jedynie firma 

GE otrzymuje za nią dodatkowe punktów. Zamawiający ocenia te samą opcję 
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(PROPELLER) wielokrotnie, tj. w punktach VII.Inne.3.1, VII.5 oraz VI.Dyfuzja.15. Ten 

sposób punktacji narusza zasady uczciwej konkurencji, zatem punkt VII.Inne.3.1 

powinien być usunięty w całości z wymagań.  

Odpowiedź 23: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 24:  

Dotyczy punktu VII.Inne.4.1 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający usunie punkt w całości? 

 

Uzasadnienie. 

Zamawiający w punkcie VII.Inne.4 wymaga pakietu oprogramowania pozwalającego 

na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, 

out-of-phase, water-only, fat-only. Firma Siemens w swoich produktach MR oferuje 

wyżej wymienione rozwiązanie pod nazwą handlową DIXON i jest to tzw. metoda 2-

punktowa. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie – m.in. do badań szyi, nerwów, 

pogranicza szyjno-piersiowego, badań mięśniowo-szkieletowych, a także piersi, jamy 

brzusznej, miednicy i innych obszarów diagnostycznych. 

Następnie w punkcie VII.Inne.4.1 Zamawiający z niewiadomych przyczyn postanawia 

przyznawać punkty rozwiązaniom innym niż rozwiązanie firmy Siemens. (cyt. „bazuje 

na technice innej niż 2-punktowy DIXON”). W ten sposób wszyscy Wykonawcy muszą 

zaoferować technikę DIXON lub równoważną, ale firma Siemens nie otrzyma za nią 

dodatkowych punktów. Ten sposób punktacji narusza zasady uczciwej konkurencji, 

zatem punkt VII.Inne.4.1 powinien być usunięty w całości z wymagań.  

Odpowiedź 24: 

 Zamawiający wykreśla punkt. 

 Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 25:  

Dotyczy punktów VIII.21, VIII.22 oraz VIII.23 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy zamawiający usunie punktację dla zdefiniowanych parametrów? 

 

Uzasadnienie. 

Zamawiający w punktach tych poddaje ocenie parametry czasowe sekwencji 

obrazujących. W praktyce czasy TR, TE, czy echo spacing zależą w od bardzo wielu 

innych parametrów sekwencji obrazującej. Jednak Zamawiający nie określa jakich 

pozostałych parametrów sekwencji wymaga.  Pozwala to na przyjęcie ich w sposób 

dowolny, a wówczas porównywanie parametrów TR, TE czy echo spacing jest 

niemiarodajne i może prowadzić do nadużyć. 
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Wobec powyższych niejasności ocena w tych punktach powinna zostać usunięta  

w całości z wymagań 

Odpowiedź 25: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 26:  

Dotyczy punktu VIII.23 – załącznika nr 2 do oferty 

Prosimy o potwierdzenie, czy podana wartość minimalnego echo spacing powinna 

dotyczyć pola widzenia (FoV) nie większego niż maksymalne w oferowanym aparacie? 

 

Uzasadnienie. 

Porównywanie czasów echo spacing bez ograniczenia pola widzenia (FoV)  

do rzeczywistych wartości jest niemiarodajne i może prowadzić do nadużyć. 

Wobec powyższych niejasności prosimy o doprecyzowanie punktu zgodnie 

z ww. postulatem. 

Odpowiedź 26: 

Zamawiający wymaga podania parametru dla warunków dla FoV możliwym do 

osiągnięcia w oferowanym aparacie. 

 

Pytanie 27:  

Dotyczy punktu IX.1 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy zamawiający wprowadzi punktację dla zdefiniowanego parametru? 

 

Uzasadnienie. 

Minimalna wartość FoV dla skanera określa jakość wykonania i zestrojenia ze sobą 

wszystkich elementów obrazujących skanera MR. Im mniejsze pole FoV jest możliwe, 

tym lepsze parametry pracy sytemu gradientowego, torów nadawczych i odbiorczych 

są osiągalne dla zaoferowanego rozwiązania. Punktując minimalną wartość FoV, 

Zamawiający docenia rozwiązania skuteczniejsze, o lepszej jakości wykonania  

i zestrojenia elementów skanera. Prosimy o wprowadzenie punktacji: 

Minimalna wartość FoV, wymagane ≤ 1 mm – 2 pkt dla wartości najmniejszej, 

pozostałe proporcjonalnie 

Odpowiedź 27: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 28:  

Dotyczy punktu IX.1.1 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający  zwiększy punktację dla zdefiniowanego parametru? 

 

Uzasadnienie. 
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Maksymalne pole widzenia aparatu jest kluczową cechą aparatu MR, określa ono 

granice objętości która może być jednocześnie obrazowana bez konieczności zmiany 

położenia pacjenta w aparacie. Zastosowanie definicji cylindrycznego pola widzenia 

dodaje ponad 30% dodatkowej objętości w polu widzenia którą można zobrazować 

bez konieczności przesuwu stołu pacjenta. To przekłada się na skrócenie czasu 

badania o połowę u tych pacjentów, u których zachodzi potrzeba zobrazowania 

większego obszaru ciała. W przypadku sferycznej definicji pola widzenia wszystkie 

sekwencje należy wykonać dwukrotnie, w dwóch położeniach łóżka pacjenta,  

a w przypadku skanera z cylindryczną definicją pola widzenia wystarczy jeden skan.   

Znaczące skrócenie czasu badania to większa dostępność aparatu dla większej ilości 

pacjentów oraz większy komfort dla pacjenta, dlatego prosimy o zwiększenie oceny 

punktowej do 4 pkt dla tak cennego dla Zamawiającego parametru. 

 
Odpowiedź 28: 

Zamawiający wykreśla punkt.  

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 29:  

Dotyczy punktów IX.4 oraz IX.5 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający wprowadzi punktację dla zdefiniowanych parametrów wg 

proponowanej zależności? 

 

Uzasadnienie. 

Minimalna grubość warstwy w obrazowaniu 3D oraz 2D jest bardzo ważnym  

i mającym praktyczne zastosowania parametrem. Minimalna grubość warstwy jaka 

jest możliwa do zobrazowania świadczy o jakości dopasowania wszystkich kluczowych 

elementów skanera MR, takich jak magnes, systemy gradientowe, tor nadawczy oraz 

tor odbiorczy. Wykonując pomiary przy zastosowaniu minimalnych grubości warstw 

(skany 3D oraz 2D) konieczne jest posiadanie wysokiej jednorodności pola oraz 

skutecznego systemu gradientowego. Dodatkowo tor nadawczy i odbiorczy musi 

posiadać odpowiednio dobre zestrojenie z cewkami, aby móc uzyskać sygnał 

pochodzący wyłącznie z cienkiej warstwy pacjenta.  

Ocena w/w parametrów powala na premiowanie takich rozwiązań, które umożliwią 

Zamawiającemu uzyskanie lepszych, praktycznych wyników obrazowania, dlatego 

prosimy o wprowadzenie punktacji: 
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Minimalna grubość warstwy (skany 2D), wymagane ≤ 0,5 mm – 2 pkt dla wartości 

najmniejszej, pozostałe proporcjonalnie 

 

oraz 

 

Minimalna grubość warstwy (skany 3D), wymagane ≤ 0,1 mm – 2 pkt dla wartości 

najmniejszej, pozostałe proporcjonalnie 

Odpowiedź 29: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 30:  

Dotyczy punktu X.4 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający usunie punktację dla tak zdefiniowanego parametru? 

 

Uzasadnienie. 

W wyżej wymienionym punkcie Zamawiający premiuje największą ilość obrazów 

możliwych do zarchiwizowania na dysku (HD), jednak należy zwrócić uwagę,  

że konsola aparatu nie jest miejscem właściwym do archiwizacji badań 

diagnostycznych. Konsola aparatu po wykonaniu całości badania przesyła komplet 

danych w formacie DICOM do systemu PACS. System PACS jest właściwy miejscem do 

archiwizacji obrazów medycznych. Dlatego wymóg zabezpieczenie miejsca na dysku 

twardym konsoli dla 100 000 obrazów o matrycy jest potrzebny, to jednak 

punktowanie maksymalnej ilości nie ma praktycznego zastosowania, bo i tak po 

wykonaniu badania należy wszystkie obrazy przesłać do właściwie zabezpieczonego 

archiwum w systemie PACS. 

Odpowiedź 30: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 31:  

Dotyczy punktu X.Monitor.2 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający usunie punktację dla tak zdefiniowanego parametru? 

 

Uzasadnienie. 

Przekątna monitora dostarczonego z aparatem jest dostosowana do aplikacji 

sterującej aparatem. Ten monitor nie jest wykorzystywany do diagnostyki obrazowej. 

Ergonomia pracy technika obsługującego aparat zależy w głównej mierze od sposobu 

rozmieszczenia narzędzi kontrolnych na ekranie, a nie jego wielkości. Punktowanie 

długości przekątnej monitora nie przynosi żądnych korzyści, a niewspółmiernie do 

wartości,  premiuje tych producentów, u których zastosowano większy monitor  

w konsoli technika. Zwracamy dodatkowo uwagę Zamawiającego, iż zaoferowanie 

23” monitora panoramicznego nie spowoduje, że wyświetlany na nim obraz MR 
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będzie większy. Obrazy MR są przeważnie rejestrowane w matrycy o równej liczbie 

pikseli, dlatego wiekość wyświetlanego obrazu zdeterminowana jest przez krótszą 

krawędź monitora. Jak pokazano na poniższym przykładnie w monitorach 19”  

i panoramicznych 23” ta długość jest taka sama.  

Wobec braku praktycznego przełożenia, taka punktacja jest niezasadne, dlatego 

prosimy o jej usunięcie. 

 
Odpowiedź 31: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez wykreślenie punktacji. 

Patrz modyfikacja załącznika nr 2 do oferty. 

 

Pytanie 32:  

Dotyczy punkt XII.6 – załącznika nr 2 do oferty 

Z uwagi na to, że zapis jest niejasny, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że monitor 

poziomu tlenu (jednostka wykonawcza – układ pomiarowy) znajduje się  

w maszynowni-sterowni. Natomiast w pokoju badań (pomieszczenie skanera) 

powinien znajdować się czujnik pomiaru  poziomu tlenu. Sygnalizacja świetlna  

i dźwiękowa zawsze jest w pomieszczeniu techników. Bo to oni reagują na 

ewentualne wahania poziomu tlenu.  Czy uwzględniając powyższe Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu XII.6 na: 

„Monitor poziomu tlenu dla którego czujnik ma się znajdować w pomieszczeniu 

skanera, a monitor w sterowni z sygnalizacją świetlną i dźwiękową”? 

Odpowiedź 32: 

Zamawiający oczekuje dostawy urządzenia monitorującego poziom tlenu w 

pomieszczeniu skanera i w sposób czytelny informującego obsługę w sterowni nie 

formułując dodatkowych wymagań jak ta funkcjonalność ma być osiągnięta. 

 

Pytanie 33:  

Dotyczy punkt XIII.1 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktacji, że w przypadku uzupełnienia 

helu w magnesie do maksymalnego poziomu możliwego do uzyskania ze względów 

technologicznych, np. 95% będzie to jednoznaczne z odpowiednikiem uzupełnienia 

do 100%, przy czym pozostała ilość helu zostanie do dyspozycji Zamawiającego  
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w przypadku okoliczności w których dojdzie do jego ubytku i konieczności 

uzupełnienia helu w okresie pogwarancyjnym?  

 

Tak wysoki poziom helu nie ma wpływu na żadną z funkcjonalności aparatu, zatem 

uzupełnienie do 95% a nie do 100% nie niesie za sobą jakichkolwiek mierzalnych 

korzyści.  Nowoczesne aparaty rezonansu magnetycznego wykonane w bezstratnej 

technologii helu „zero –boil-off” wymaganej w punkcie I.4 pracują standardowo przy 

poziomie 65% objętości helu w magnesie.  

Odpowiedź 33: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 34:  

SERWER APLIKACYJNY i SYSTEM STACJI LEKARSKICH, punkt XI.3 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający, z uwagi na fakt iż wymagany serwer aplikacyjny ma służyć 

zaawansowanej diagnostyce badań onkologicznych, która w dużym stopniu, korzysta 

z badań poprzednich, wprowadzi punktację funkcjonalności pozwalającej na 

automatyczny import badań poprzednich, wg określonych reguł, dzięki czemu lekarz 

nie potrzebuje wyszukiwać badań poprzednich, oczekiwać na ich import, reasumując 

zwiększy się efektywność pracy lekarzy radiologów. 

 

Automatyczny import: 2 pkt 

Ręczny import: 0 pkt 

Odpowiedź 34: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 35:  

SERWER APLIKACYJNY i SYSTEM STACJI LEKARSKICH, p. XI.6 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający, z uwagi na fakt iż oferowany aparat MR ma służyć wykonywaniu 

złożonych badań MR, o znacznych rozmiarach, wprowadzi punktację dla serwera 

aplikacyjnego o większej wydajności niż wymagana, tj. wyposażonego w większą ilość 

pamięci RAM, większą macierz dyskową oraz zdolnego przetwarzać jednocześnie 

większą ilość warstw.  

Większa ilość pamięci RAM pozwoli na obsługę większej ilości jednoczesnych 

użytkowników (min. 15), bardziej wydajną i płynną pracę przy zaawansowanej 

analizie badań   

Większa macierz dyskowa serwera aplikacyjnego pozwoli na przechowywanie badań 

w dłuższym okresie czasu bez potrzeby czasochłonnego importu badań z archiwum, 

czyli zwiększenie efektywności pracy lekarzy radiologów. 

Większa ilość jednocześnie przetwarzanych warstw zwiększy niezbędną rezerwę 

serwera do otwierania dużych/złożonych badań onkologicznych (np. Whole Body MR 

Onco) bez konieczności rezygnacji z części serii danych bądź badań poprzednich. 
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Pamięć RAM:  

128 GB lub więcej: 2 pkt 

64 GB: 0 pkt 

Macierz dyskowa:  

5 TB: 1 pkt 

4,5 TB: 0 pkt 

Ilość przetwarzanych warstw:  

45 000 warstw lub więcej: 2 pkt 

24 000 warstw: 0 pkt 

Odpowiedź 35: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ (patrz wcześniejsze rozszerzenie 

dopuszczenia). 

 

Pytanie 36:  

SERWER APLIKACYJNY i SYSTEM STACJI LEKARSKICH, p. XI.18 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający wprowadzi punktację dla serwera aplikacyjnego wyposażonego  

w najnowsze oprogramowanie do oceny badań prostaty, zgodne z najnowszą 

klasyfikacją PIRADS V2, realizujące:  

• dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii 

anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 

• ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 

• lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na 

potrzeby wykonywania biopsji. 

Dedykowany workflow dla badań prostaty, z klasyfikacją PIRADS V2, z listą pomiarów 

(raportem) dla urologów: 2 pkt. 

 

Standardowa procedura opracowywania badań prostaty: 0 pkt 

Odpowiedź 36: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 37:  

SERWER APLIKACYJNY i SYSTEM STACJI LEKARSKICH, p. XI.27 – załącznika nr 2 do oferty 

Czy Zamawiający wprowadzi punktację dla serwera aplikacyjnego realizującego  

w ramach oprogramowania do oceny badań onkologicznych: 

analizę wczesnej odpowiedzi na terapię, obliczanie histogramów, tworzenie trendów 

śledzonych zmian. 

możliwość graficznej prezentacji w postaci histogramu wyniku segmentacji lub 

obszaru zainteresowania,  

wizualizacja zmian ilościowych, np. zmian rozmiaru albo objętości guza między 

różnymi punktami czasowymi badania MR:  
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Funkcjonalności do oceny wczesnej odpowiedzi na terapię, kolorowe histogramy 

porównawcze: 2 pkt 

Standardowa funkcjonalność oceny onkologicznej: 0 pkt 

Odpowiedź 37: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 38:  

Dotyczy: Załącznik nr 1  §2 oraz SIWZ punkt 7.2.2 i 7.2.3 – załącznika nr 2 do oferty 

Mając na uwadze transparentność postępowania przetargowego, zachowanie zasady 

uczciwej konkurencji oraz warunków konkursu  „Zasady realizacji programu Zakup 

aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu 

aparatów rezonansu magnetycznego 2017 r.”, w którym to dokumencie Ministerstwo 

Zdrowia wymaga od Beneficjentów m.in. wycofania z użytkowania oraz 

niezwłocznego złomowania rezonansu magnetycznego wskazanego do wymiany  

w ofercie konkursowej, sankcjonując ten obowiązek koniecznością zwrotu środków 

finansowych w przypadku jego nie wykonania, prosimy, celem doprecyzowania,  

o potwierdzenie, że utylizacja/złomowanie, o której mowa w §2 załącznika nr 1 do 

SIWZ Ogólne Warunki Umowy, w SIWZ punkt 7.2.2 i 7.2.3 oraz w formularzu 

ofertowym punkt.III.1 oznacza obowiązek fizycznego złomowania rezonansu 

magnetycznego wskazanego do wymiany a tym samym czynność ta, powinna być 

potwierdzona stosowną oryginalną kartą przekazania odpadu (KOP) tj. urzędowym 

dokumentem wystawionym przez uprawniony podmiot mający siedzibę na terenie 

Polski, sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r, 

poz. 1973), przedłożoną Zamawiającemu najpóźniej w terminie określonym  

w §2 Załącznika nr 1 do SIWZ.   

Obecny zapis nie jest obiektywny i daje dodatkową korzyść tylko Wykonawcy 

reprezentującego producenta posiadanego przez Beneficjenta, przeznaczonego do 

złomowania rezonansu magnetycznego. 

Odpowiedź 38: 

Pytanie nieaktualne, ponieważ przedmiot zamówienia nie obejmuje złomowania 

posiadanego przez Zamawiającego rezonansu magnetycznego.  

 

Dotyczy Załącznika nr 3 do oferty „Koszty eksploatacji i obsługi pogwarancyjnej”  

Pytanie 39:  

Dotyczy pkt. 4 

Czy w przypadku dysponowania przez Wykonawcę infolinią dostępną 24/7 oraz 

Centrum Opieki Serwisowej zapewniającym zdalne wsparcie techniczne Zamawiający 

dopuszcza alternatywne wymóg dróg zgłaszania usterek poprzez:  

 

a) wskazaną infolinię (czynnym od 
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poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 

21:00): 

b) drogą mailową i fax (24/7) 

c) drogą telefoniczną (komórka) do inż. 

serwisowego wskazanego w paszporcie 

(codziennie od godziny 8:00 do 17:00 + SMS 

24/7)  

 

Uzasadnienie:  

Wykonawca  w celu zapewnienia najszybszego dostępu do serwisu dysponuje 

Centrum Opieki Serwisowym, w którym dedykowani specjaliści wspierają Klientów w 

codziennej obsłudze technicznej w nieprzerwany sposób. Podanie numeru telefonu 

komórkowego do jednego inżyniera serwisowego może okazać się nieskuteczne  

w przypadku jego np. urlopu lub zwolnienia, natomiast inżynierowie Centrum Opieki 

Serwisowej są dostępni na bieżąco i skuteczność wsparcia Zamawiającego jest dzięki 

temu o wiele większa. 

Odpowiedź 39: 

 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

 
 
 

 


