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Znak pisma: DZP-280-70/2020                                         Nowa Sól, 05.05.2021 r 
 
 

Sprawozdanie z dialogu technicznego 
 
 
1.INFORMACJE OGÓLNE O DIALOGU TECHNICZNYM 
 
Cel sprawozdania 
 Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane oraz opublikowane w celu zapewnienia, że ewentualny udział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiotów, które brały udział w dialogu technicznym, 
nie zakłóci konkurencji. Sprawozdanie zawiera informacje przekazywane potencjalnym Wykonawcom w toku 
dialogu oraz informacje, które zostały pozyskane od potencjalnych Wykonawców, mające wpływ na Opis 
Przedmiotu Zamówienia. 
 
Publikacja ogłoszenia o dialogu 
Ogłoszenie o dialogu technicznym zostało opublikowane na stronie BIP Wielospecjalistycznego Szpitala Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w dniu 03.12.2020 r.   
Prowadzony dialog techniczny dotyczył opracowania Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia na aparat 
rentgenowski z ramieniem C na potrzeby Pracowni Endoskopowej, który pozwoli Zamawiającemu na zakup 
aparatu spełniającego oczekiwania Zamawiającego.  
Celem dialogu technicznego było przeprowadzenie rozmów oraz pozyskanie informacji  
w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określenia warunków serwisu i gwarancji. 
 
Informacje przekazane wraz z ogłoszeniem  
Na stronach BIP WS SP ZOZ wraz z ogłoszeniem o dialogu technicznym opublikowano również następujące 
dokumenty: 

 Wzór wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego – załącznik nr 1 
 Regulamin Dialogu Technicznego – załącznik nr 2  
 Parametry techniczne aparatu rentgenowskiego z ramieniem C- załącznik nr 3.  

 
Wybór Potencjalnych Wykonawców do kolejnego etap 
Zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego, Potencjalni Wykonawcy spełniający waru-
nek udziału w Dialogu Technicznym określone w Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym złożyli Wnioski  
o dopuszczenie do Dialogu Technicznego:  
 
Zamawiający do Dialogu Technicznego zaprosił znanych sobie Wykonawców:  

 TIMKO Sp. z o.o. Ul. Władysława Syrokomli 30, 03-335 Warszawa    
 Siemens Healthcare SP. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 
 MIRO SP. z o.o., Mińska 25B/u1, 03-808 Warszawa 
 Partner 4 Medicine Sp. z o.o. pl. Jana Metziga 26, 64-100 Leszno  

 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W NOWEJ SOLI 
 

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” 
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Zamawiający do dialogu zakwalifikował wszystkich Wykonawców, którzy złożyli wnioski.  

1. Partner 4 Medicine Sp. z o.o. pl. Jana Metziga 26, 64-100 Leszno  
2. TIMKO Sp. z o.o. Ul. Władysława Syrokomli 30, 03-335 Warszawa    
3. Famed Żywiec Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec  
4. Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 

 
 

2.PRZEBIEG DIALOGU TECHNICZNEGO. 
 
Data przeprowadzenia Dialogu Technicznego  
Zamawiający zaplanował rozmowy z potencjalnymi Wykonawcami, zgodnie z następującym harmonogramem:  

1. Partner 4 Medicine Sp. z o.o. pl. Jana Metziga 26, 64-100 Leszno – 15/02/2021 r. godzina 13:00 
2. TIMKO Sp. z o.o. Ul. Władysława Syrokomli 30, 03-335 Warszawa- 12/02/2021 godzina 13:00 
3. Famed Żywiec Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec – 10/02/2021 godzina 13:00 
4. Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa- 08/02/2021 godzina 13:00 
 

 
Komisja powołana przez Zamawiającego w składzie: Błażej Nowak, Krzysztof Pułkownik, Radosław Kaźmier-
czak, Agata Flis przeprowadziła w swojej siedzibie każdy z 4 powyższych dialogów.  
 
 
Informacje przekazane Potencjalnym Wykonawcom  
Podczas spotkań z potencjalnymi Wykonawcami, Zamawiający przekazał wszystkim jednakowy, opublikowany 
również wcześniej na swojej stronie internetowej Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Prosił  
o wskazanie, które z przykładowych parametrów zawartych w opisie mogą być ograniczeniem konkurencji i są 
dostępne np. tylko u jednego z Wykonawców. Zamawiający prosił również 
o wskazanie, które parametry cechują aparaty wysokiej klasy i które muszą bezwzględnie znaleźć się  
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający przedstawił również wykonawcom, jakim po-
mieszczeniem dysponuje i w jakim ma zostać zainstalowany aparat.  
 
Każdy z wykonawców miał również możliwość zadawania pytań odnośnie planowanego zakupu aparatu.  
 
 
Zamawiający po przeprowadzonych rozmowach, uzyskał informacje od Wykonawców, które parametry 
musza bezwzględnie znaleźć się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia aby Zamawiający 
był pewien ze wyspecyfikowany aparat będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego:    
 
- ręczny włącznik promieniowania 
- przełącznik nożny do włączania promieniowania bezprzewodowy 
- wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z ramienia C 
- dotykowy monitor na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu lub klawiatura membranowa 
- moc generatora – min. 2,0 [kW] 
- zakres napięć we wszystkich trybach pracy: min. ≤ 40 [kV]; 
max ≤ 110 [kV]. 
- maksymalny prąd skopii ciągłej(opisanej w punkcie powyżej) – min. 7 [mA]. 
- maksymalna częstotliwość skopii impulsowej, min 8p/s. 
- maksymalny prąd skopii impulsowej – min. 7 [mA]. 
- radiografia cyfrowa. 
- maksymalny prąd radiografii cyfrowej – min. 20 [mA]. 
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- programy narządowe dla skopii i radiografii cyfrowej – min. 5 (ortopedia; głowa/kręgosłup; kręgosłup/odcinek    
lędźwiowy; klatka piersiowa; brzuch).  
- lampa ze stacjonarną anodą. 
- przynajmniej jedno ognisko o wielkości ≤0,6 [mm], ewentualnie drugie ognisko opcjonalne o wielkości ≤1,4 
[mm]. 
- zapis obrazów w formatach min.: JPG, DICOM, AVI w systemie aparatu z możliwością eksportu na ze-
wnętrzne nośniki typu PenDrive 
- zintegrowany miernik dawki ekspozycyjnej. 
- asymetryczne lub symetryczne kolimatory szczelinowe. 
- miernik czasu promieniowania powodujący wystąpienie ostrzegawczego sygnału akustycznego podczas 
ciągłej lub impulsowej ekspozycji po maksymalnie 5 minutach. 

 
3. PODSUMOWANIE 
 
Podczas rozmów z potencjalnymi Wykonawcami, Zamawiający pozyskał niezbędną wiedzę do opracowa-
nia Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pozwalającego na zakup dobre jakości aparatu rent-
genowskiego z ramieniem C oraz informacje, które z wymienionych parametrów mogą podlegać ocenie 
punktowej, a które mogą być bezwzględnie wymagane.  


