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Katowice, dn. 11.10.2016r 
 
 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę stacji roboczych DICOM.   
                            Nr sprawy: ZP-16-098BN 
 
                       
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następujących 
odpowiedzi : 
   
 
Pyt.1 Proszę o informację czy Zamawiający dopuści  aby radiologiczne stacje przeglądowe 21 cali – 4 sztuki 

były wyposażone w karty graficzne zintegrowane bez własnej pamięci 1 GB DDR5? 
            Uprzejmie informujemy, że fabrycznie nowe komputery Apple z ekranami 21,5” występują tylko                     

z kartami graficznymi zintegrowanymi Intel i w przypadku odmowy zmiany opisu Zamawiający otrzyma 
dużo droższe komputery 27” Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pyt.2 Uprzejmie informuję, że część warunków technicznych podanych dla komputerów w pakiecie I 

przetargu ZP-16-098BN jest niemożliwa do zrealizowania. 
            Obecnie firma Apple oferuje następujące komputery iMac o przekątnej 21 cali: 
  

MK142PL/A iMac 21.5 -inch, Core i5 1.6GHz/8GB/1TB/Intel HD Graphics 6000 

MK442PL/A iMac 21.5 -inch, Core i5 2.8GHz/8GB/1TB/Intel Iris Pro 6200 

MK452PL/A iMac 21.5 -inch 4K Retina, Core i5 3.1GHz/8GB/1TB/Intel Iris Pro 6200 

  
Passmarki G3D w/w kart graficznych wynoszą odpowiednio 801 oraz 1519. Oznacza to, że karta Iris 
Pro 6200 jest lepsza niż karta GeForce GT 750M z pamięcią 1GB  stosowaną w iMacach poprzedniej 
generacji (passmark 1287).   Ponadto Apple nie oferuje klawiatur bezprzewodowych z częścią 
numeryczną. Do iMaca standardowo dodają klawiaturę bezprzewodową Apple Magic Keyboard,                      
z możliwością zamiany na klawiaturę Apple USB Keyboard z częścią numeryczną. 
 Mam więc 2 pytania: 
 1. Czy Zamawiający może wycofać wymaganie pamięci 1 GB dla karty graficznej w pakiecie I ? 
2. Czy Zamawiający może wybrać klawiaturę krótką bezprzewodową lub długą USB ? 

Odp.: Zamawiający w punkcie 7 zmienia wymaganie na:  karta graficzna zintegrowana . Zamawiający                  
w punkcie 12 zmienia wymaganie na:  Przewodowa klawiatura, pełnowymiarowa  z wydzieloną 
częścią numeryczną, układ QWERTY  

Pyt.3 Czy Zamawiający wymaga wsparcia technicznego producenta oprogramowania Osirix MD lub 
równoważnego przez okres trwania gwarancji? Wsparcie techniczne producenta oprogramowania dla 
stacji DICOM w znacznym stopniu ułatwi jej użytkowanie, zapewniając również zdalną i telefoniczną 
pomoc wykwalifikowanego serwisu producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia 
problemów z jej użytkowaniem. Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania nie 
wymaga wsparcia technicznego dla dostarczanego oprogramowania.  

Pyt.4 Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z oprogramowania Osirix MD lub równoważnego 
przy dostawie stacji? Szkolenie w znacznym stopniu ułatwi personelowi i lekarzom korzystanie ze stacji, 
oprogramowania i jego funkcji. Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania nie 
wymaga szkoleń dla personelu medycznego 
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Pyt.5 Proszę o informację czy wykaz dostaw, o którym mowa w SIWZ, w pkt. VI, ppkt. 1a) powinien 

obejmować grupę produktową, której dotyczy niniejsze postępowanie oraz o jakiej wartości 

minimalnej powinny być to dostawy. Odp.: Odpowiedź znajduję w treści SIWZ – Rozdz.V pkt.4.1: 

„Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,                   

o którym mowa w pkt 2.1. lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 

najmniej 2 dostawy  stacji roboczych – przeglądowych dla Pracowni Radiologicznych,  każda o wartości 

min. 50.000,00 PLN brutto” 

 
Pyt.6 W związku z dostawą stacji roboczych DICOM prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga 

dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego 
na koszt Wykonawcy?  

Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanych urządzeń do systemu RIS/PACS.  

 
Pyt.7 Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem 

RIS/PACS na koszt Wykonawcy?  
Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 

wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego sprzętu z systemem RIS/PACS. 
 
Pyt.8 Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace 

konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt 
Wykonawcy?  

Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie 
wymaga udzielenia gwarancji  na dostarczone licencje oraz wykonane prace. 

 
Pyt.9 Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający będzie również opisywał na stacjach badania                        

z radiologii ogólnej CR ( pośredniej) i DR ( bezpośredniej) ? 
 
Odp.: Zamawiający w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wyjaśnia że dostarczony sprzęt będzie wykorzystywany jako stacje przeglądowe.  
 
 
 
 

                                                    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  
 

 


