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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/09/2021 pn. „Dostawa mammografu dla SPZOZ w Sanoku w 

ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego 

wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

Cz II 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień pu-

blicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści 

SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1  

Pakiet oprogramowania do opisywania badań CT: 

- automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz 

żeber 

- automatyczne wykrywanie zmian w kręgosłupie 

- ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO 

- porównywanie badań CT z 4 punktów czasowych, z automatyczną 

synchronizacją warstw otwartych obu badań 

- możliwość oceny badań naczyniowych CT, z automatycznym 

śledzeniem naczyń 

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji diagnostycznej bez powyższej funkcjonalności w 

przypadku zaoferowania stacji opisowej lekarskiej jako stacja kliencka do posiadanego serwera 

aplikacyjnego ? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 2  

 Zamawiający opisuje posiadany komputer jednocześnie opisuje wymagania dotyczące pamięci 

operacyjnej dysku twardego. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostawy nowego 

komputera stacji diagnostycznej czy wykorzystania posiadanego. 

Odpowiedź: Nie wymaga, Zamawiający wykorzysta posiadany. 

 

Pytanie nr 3  

 Dotyczy  

Producent: EIZO  

Model: RADIFORCE GX540  

Rok produkcji: 2013  

Karta: Eizo Med-X4900  

Z uwagi na wiek monitorów prosimy o potwierdzenie, że posiadane monitory da się skalibrować do 

parametrów wymaganych rozporządzeniem 

Odpowiedź: Tak. 
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Pytanie nr  4  

Eizo Med-X4900 

Czy w przypadku dostawy nowego komputera stacji Zamawiający wymaga również dostawy nowych 

monitorów i karty graficznej? Posiadana karta graficzna nie posiada sterowników do systemów 

nowszych niż Windows 8.1 

Odpowiedź: Nie. 

 

 

 
UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

 

Z poważaniem 

 


