
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 21.07.2015  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na na ucyfrowienie mammografu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w „Pro-
Medica” w Ełku Sp. z o.o.  (Znak Postępowania: 3378/2015)

 Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984,
1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349). Zamawiający przekazuje  treść
zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W
przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.
Na stronie 3 załącznika nr 6 do SIWZ określającego wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne 

lekarskiej stacji diagnostycznej do opisów obrazów mammograficznych z oprogramowaniem medycznym – 

1 szt., w zakresie wymaganych parametrów dot. diagnostycznych, parowanych monitorów obrazowych (2 

szt.) LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) o rozdzielczości każdego monitora min. 5 MP, 

Zamawiający określił wymóg: „jasność: min. 900 cd/m²”.

Mając na uwadze, że producenci monitorów radiologicznych zwykle podają dwie wartości określające 

jasność monitorów tj.: 

1) luminancję maksymalną, która w okresie pracy monitora zwykle stopniowo ulega obniżeniu oraz 

2) luminancję skalibrowaną, która to wartość:

a) odnosi się do poziomu jasności utrzymywanej na stałym poziomie w okresie eksploatacji monitora,  

b) dotyczy rzeczywistego poziomu jasności wyświetlanej przez monitor w normalnym trybie pracy monitora

tj. w trakcie przeglądania przez lekarza obrazów diagnostycznych, 

oraz biorąc pod uwagę, że cześć dostawców monitorów posiada możliwość sprzętowego zwiększenia 

jasności monitora, po której to czynności w dłuższym odstępie czasu następuje znaczne obniżenie 

uzyskiwanych poziomów jasności wraz ze znaczącym skróceniem żywotności monitora, co w konsekwencji 

może skutkować:

(A) istotnym pogorszeniem jakości diagnostycznej aparatu prowadzącym do 

(B) braku możliwości uzyskania poziomu jasności wymaganego podczas testów akceptacyjnych 

wykonywanych przez jednostki akredytowane oraz 



(C) uniemożliwienia wykonywania przez Zamawiającego wiarygodnych badań na zakupionym sprzęcie, 

zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż wymagany poziom jasności dotyczy luminancji skalibrowanej, a 

tym samym, że wartość ta dla każdego z monitorów powinna wynosić minimum 900cd/m2 po 

skalibrowaniu do krzywej DICOM – a także, że wartość ta winna być utrzymana przez moniory na 

określonym przez Zamawiającego poziomie przynajmniej w okresie gwarancji, określonej w oficjalnych 

dokumentach producenta monitorów dla zaoferowanego typu monitorów.   

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  uszczegóławia  w/w  zapisu  SIWZ.  Wymagamy  monitorów  o  jasności  min.
900cd/m2

Z poważaniem


