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TAM-211/4-PN/18-2018       Rybnik, dnia 16.04.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 4 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji projektu "Modernizacja i 
rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w 

Rybniku".  
(zamówienie nr TAM-211-PN/18-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 28.02.2018 r., nr 2018/S 041-089169 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców kolejnymi zapyta niami (numeracja pyta ń 

i odpowiedzi stanowi kontynuacj ę w stosunku do numeracji zawartej w pi śmie nr TAM-211/2-
PN/18-2018 z dnia 06.04.2018 r.) zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 140: „ Załącznik 1.2 do SIWZ po modyfikacji PN18, tabela parametrów tomografu 

komputerowego, część 4 pkt 5. - Czy zamawiający dopuści konsolę operatorską 
nieidentyczną (różni producenci) ale o zbliżonej funkcjonalności, interfejsie opartym na tym 
samym systemie i obsłudze jak na oferowanej stacji lekarskiej w zakresie wspólnych funkcji 
postprocesingowych, które będzie zapewniało funkcjonalność wymaganą w punkcie? 
Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie ważnej oferty”. 

Odpowied ź 140: Zamawiaj ącypodtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunkó w zamówienia 
oraz modyfikacji dokonanych pismem nr TAM-211/2-PN/ 18-2018 z dnia 06.04.2018 r. tj. nie 
dopuszcza konsoli operatorskiej ró żnych producentów. 
 
Pytanie 141: „Dotyczy zał ącznika nr 1.2, pkt D.24, STACJA LEKARSKA  

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego parametru, zaoferowanie oprogramowania do 
zaawansowanej oceny badań wątroby, które umożliwia:  
• segmentacja zmian z użyciem dedykowanego algorytmu dla zmian w wątrobie,  
• pogłębiona analiza zmian hipo/hiperdensyjnych w wątrobie w oparciu o zadane poziomy 
gęstości HU (w przedziale: -1000 do 3000) wraz z wyznaczeniem objętości obszaru 
hipo/hiperdensyjnego i jego udziału procentowego do całej zmiany, 
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• wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing),  
• wizualizację w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer). 

Proponowane rozwiązanie zapewni dokładniejszą ocenę diagnostyczną badań wątroby oraz szersze 
możliwości prezentacji.”   

Odpowied ź 141: Zamawiaj ący potwierdza, że uzna za spełnienie parametru pkt D.24, STACJA 
LEKARSKA zaoferowanie opisanego wy żej oprogramowania. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony modyfikacj ą nr 1 z dnia 30.03.2018 r. tj. do dnia 24.04.2018 r . do godziny 
10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.  
 

 


