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UCZESTNICY POSTEPOWANIA 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na  Zakup rezonansu magnetycznego oraz adaptacja pomieszczeń na 

potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu magnetycznego” 

 

Numer sprawy: SP ZOZ ZP/05/21 

 

1. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie prawidłowego załącznika nr 8 do SWZ w postępowaniu SP 
ZOZ ZP/05/21. 

Odp. Poprawiony załącznik jest dostępny na stronie 

2. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących wymaganej polisy OC (SWZ – 1,5 mln zł, 
projekt umowy 2,0 mln zł 

Odp. Zamawiający poprawił zapis umowy. Poprawiony załącznik jest dostępny na stronie 

PYTANIE 1 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 28, w którym 
Zamawiający wymaga: 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

2
8 

Wielokanałowa dedykowana cewka lub zestaw 
cewek typu matrycowego do badania głowy i szyi (w tym 
badania typu neuro-vascular), min. 16 kanałowa, 
umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe 

TAK; podać nazwę/liczbę 
kanałów 

Bez oceny 

 
Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować pkt 28 do następującej postaci? 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

2
8 

Wielokanałowa dedykowana cewka lub zestaw 
cewek typu matrycowego do badania głowy i szyi (w tym 
badania typu neuro-vascular), min. 11 kanałowa, 
umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe 

TAK; podać nazwę/liczbę 
kanałów 

Bez oceny 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

PYTANIE 2 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 31A, w 
którym Zamawiający wymaga: 
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Czy Zamawiający dopuści cewkę sztywną dedykowaną do badań nadgarstka, posiadającą w obszarze 
obrazowania nadgarstka 6 elementów/kanałów odbiorczych i umożliwiającą akwizycje równoległe, która 

dzięki otwartej z obu stron konstrukcji daje pełną swobodę w ułożeniu ręki do badania oraz umożliwia 
wykonywanie badania całej dłoni? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

 

lub (alternatywnie) 

 

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie cewki elastycznej z dedykowanym pozycjonerem do 
unieruchamiania nadgarstka, posiadającą 16 elementów/kanałów odbiorczych i umożliwiającej 
jednoczesne akwizycje równoległe? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 

PYTANIE 3 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 62, w którym 
Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

6
2 

Oprogramowanie umożliwiające automatyczne 
oznaczanie kręgów na obrazach sagitalnych kręgosłupa 

TAK; podać nazwę Bez oceny 

 
Czy Zamawiający zmodyfikuje powyższy parametr do postaci przedstawionej poniżej: 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

6
2 

Oprogramowanie umożliwiające automatyczne 
oznaczanie kręgów na obrazach sagitalnych kręgosłupa 

TAK/NIE TAK - 1 pkt 
NIE – 0 pkt 

 

Modyfikacja tego wymogu umożliwi naszej firmie złożenie ważniej, konkurencyjnej i niepodlegającej 
odrzuceniu oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  

 

PYTANIE 4 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 63, w którym 
Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

6
3 

Dedykowane oprogramowanie umożliwiające 
zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w 
sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym 
kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie 
badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną 
przez operatora strategię postępowania z danym 
pacjentem (Spine Dot Engine, Express Spine Annotation, 
SmartExam spine lub odpowiednio do nomenklatury 
producenta) 

TAK/NIE; jeżeli tak – 
podać nazwę 

Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

3
1A. 

Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do 
badania nadgarstka, min. 8 kanałowa, umożliwiająca 
jednoczesne akwizycje równoległe  

TAK; podać nazwę/liczbę 
kanałów 

Cewka 8 
kanałowa- 0pkt 
Cewka min. 16 
kanałowa – 5 
pkt 
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Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru opisanego w pkt 63 poprzez zaoferowanie 
alternatywnej techniki umożliwiającej automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw skanu kręgosłupa na 

podstawie jego cech anatomicznych? 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 
 
PYTANIE 5 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 85, w którym 
Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

8
5 

Obrazowanie równoległe realizowane w oparciu 
o algorytmy przetwarzania przestrzeni k (ARC, GRAPPA 
lub zgodnie z nazewnictwem producenta) 

TAK/NIE; jeżeli tak – 
podać nazwę 

Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru poprzez zaoferowanie techniki obrazowania równoległego 
w oparciu o metodę compressed sensing? 

Techniki compressed sensing są obecnie najlepszymi metodami przyspieszania akwizycji, eliminując typowe 
wady technik obrazowania równoległego przy większych wartościach przyspieszenia.  
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 
 

PYTANIE 6 

 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 121-123, w 
których Zamawiający wymaga: 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
20 

Spin Echo - min. TR , dla matrycy 256 Podać [ms] Do 8ms – 5 pkt. 
Powyżej 8 ms – 0 
pkt. 

1
21 

Spin Echo - min. TE , dla matrycy 256 Podać [ms] Do 3 ms – 5 pkt. 
Powyżej 3 ms – 0 
pkt. 

1
22 

3D Gradient Echo (3D GRE) - min. TR , dla matrycy 256 Podać [ms] Do 1,5 ms – 5 pkt. 
Powyżej 1,5 ms – 0 
pkt. 

1
23 

3D Gradient Echo (3D GRE) - min. TE , dla matrycy 256 Podać [ms] Do 0,5 ms – 5 pkt 
Powyżej 0,5 ms – 0 
pkt. 

1
24 

EPI - min. ESP, dla matrycy 64 i max. FoV Podać [ms] Do 0,5 ms – 5 pkt. 
Powyżej 0,5 ms – 0 
pkt. 

 
Punktowanie parametrów sekwencji tak samo jak porównywanie minimalnych czasów TR i TE jest błędne 
i wysoce nieuzasadnione. 

 
Parametry obrazowania, wymienione w pkt. 120 – 124, nie powinny być porównywane między różnymi 
systemami, a zwłaszcza systemami różnych producentów. Wynika to z faktu, iż są mierzone w różnorodnych 
warunkach otoczenia. Wartości TR i TE zależą od bardzo wielu czynników obrazowania, w tym od rozmiaru pola 
widzenia FoV, wartości SAR, rodzaju akwizycji równoległej, obszaru jest badania, rodzaju sekwencji, itp. Wobec 
tylu zmiennych nie ma możliwości dobrania ujednoliconej metody porównania tych wartości.  
 
Ponadto, wymagane przez Zamawiającego i oferowane przez poszczególnych producentów wartości czasów TR i 
TE są możliwe do uzyskania wyłącznie w niektórych sekwencjach, w ograniczonym FOV i niektórych 
protokołach (dotyczy to wszystkich producentów) tym bardziej więc zastosowana metoda oceny 
wskazuje na oczywiste ograniczenie konkurencji w tym postepowaniu.  
 
Należy wskazać, że podanie / zaoferowanie przez danego Wykonawcę nawet najniższych wartości czasów 
TE i TR, w związku z wymogami postawionymi w SWZ przez Zamawiającego, nie gwarantuje 
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Zamawiającemu w żaden sposób zakupu systemu wyższej klasy, o lepszych cechach i możliwościach 
diagnostycznych w porównaniu do systemów oferujących wyższe wartości. 
 

W związku z powyższym prosimy o usunięcie punktów 120-124 lub wprowadzenie poniższych modyfikacji 
dla rzetelnej oceny parametrów: 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
20 

Spin Echo - min. TR , dla matrycy 256  
dla pełnego zakresu FOV oferowanego 

aparatu, dowolnej cewki, dowolnej anatomii i 
wszystkich dostępnych sekwencji łącznie z FatSat  

Podać [ms] Do 8ms – 1 pkt. 
Powyżej 8 ms – 0 
pkt. 

1
21 

Spin Echo - min. TE , dla matrycy 256 
dla pełnego zakresu FOV oferowanego 

aparatu, dowolnej cewki, dowolnej anatomii i 
wszystkich dostępnych sekwencji łącznie z FatSat 

Podać [ms] Do 3 ms – 1 pkt. 
Powyżej 3 ms – 0 
pkt. 

1
21a 

Wartości 120. i 121. Uzyskiwane 
równocześnie  

Tak/nie Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt 

1
22 

3D Gradient Echo (3D GRE) - min. TR , dla matrycy 256 
dla pełnego zakresu FOV oferowanego aparatu, 
dowolnej cewki, dowolnej anatomii i wszystkich 
dostępnych sekwencji łącznie z FatSat 

Podać [ms] Do 1,5 ms – 1 pkt. 
Powyżej 1,5 ms – 0 
pkt. 

1
23 

3D Gradient Echo (3D GRE) - min. TE , dla matrycy 256 
dla pełnego zakresu FOV oferowanego aparatu, 
dowolnej cewki, dowolnej anatomii i wszystkich 
dostępnych sekwencji łącznie z FatSat 

Podać [ms] Do 0,5 ms – 1 pkt. 
Powyżej 0,5 ms – 0 
pkt. 

1
21a 

Wartości 122. i 123. Uzyskiwane równocześnie  Tak/nie Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt 

1
24 

EPI - min. ESP, dla matrycy 256 i max. FoV 
dla pełnego zakresu FOV oferowanego aparatu, 
dowolnej cewki, dowolnej anatomii i wszystkich 
dostępnych sekwencji łącznie z FatSat 

Podać [ms] Do 0,5 ms – 1 pkt. 
Powyżej 0,5 ms – 0 
pkt. 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

PYTANIE 7 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 168, w którym 
Zamawiający wymaga oprogramowania do analizy wyników spektroskopii protonowej: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
68 

Analiza wyników spektroskopii MR TAK Bez 
oceny 

 
 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system rezonansu magnetycznego, na którym 
analiza wyników spektroskopii wymagana zapisami pkt.168, realizowana jest na konsoli operatorskiej? 

 
W systemie, który pragniemy zaoferować w niniejszym postepowaniu, oprogramowanie do analizy wyników 
spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D, z automatyczną eliminacją wokseli o jakości progu 
zdefiniowanego przez użytkownika, dostępne jest na konsoli operatorskiej, umożliwiające wykonanie 
zaawansowanej, ilościowej analizy spektroskopii protonowej typu SVS i CSI 2D i 3D.  

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 
 
 

PYTANIE 8 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 169, 
w którym Zamawiający wymaga: 
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L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
69 

Oprogramowanie do postprocesingu badań DTI i 
traktografii tensora dyfuzji 

Tak Bez 
oceny 

 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania do postprocessingu badań DTI, DTT i fMRI na 
stanowisku operatora (konsoli akwizycyjnej)? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

 

PYTANIE 9 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 327, w którym 
Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

3
27 

Obrazowanie za pomocą techniki polegającej na 
wzbudzaniu kilku warstw jednocześnie przy wykorzystaniu 
sekwencji EPI oraz TSE/FSE (Simultaneous Multi Slice 
EPI / TSE lub równoważna wg nomenklatury producenta). 
Obrazowanie opisaną metodą obszaru min. mózgu, 
stawów, jamy brzusznej 

Tak/Nie 

Jeżeli tak, podać nazwę 

Nie – 0 pkt 
Tak - EPI – 1 
pkt                    
Tak - EPI oraz 
TSE – 15 pkt 

 
Punktowanie aż 15 pkt jednego parametru sekwencji wydaje się wysoce nieuzasadnione. 
Tym bardziej, że technika opisana w pkt. 327 charakteryzuje się wynikowo gorszą jakością 

obrazu niż w przypadku akwizycji polegającej na pobudzeniu jednej warstwy i w wersji TSE/FSE jest 
charakterystyczna wyłącznie dla jednego producenta (firmy Siemens). 

 
Czy Zamawiający zmodyfikuje ocenę parametru opisanego w pkt 327 do poniższej postaci: 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

3
27 

Obrazowanie za pomocą techniki polegającej na 
wzbudzaniu kilku warstw jednocześnie przy wykorzystaniu 
sekwencji EPI oraz TSE/FSE (Simultaneous Multi Slice 
EPI / TSE lub równoważna wg nomenklatury producenta). 
Obrazowanie opisaną metodą obszaru min. mózgu, 
stawów, jamy brzusznej 

Tak/Nie 

Jeżeli tak, podać nazwę 

Nie – 0 pkt 
Tak - EPI – 1 
pkt                    

Tak - EPI oraz 
TSE – 1 pkt 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wg Zamawiającego wymagany parametr nie uniemożliwia 
Pytającemu złożenia oferty.  

 

PYTANIE 10 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 8 i 9, w 
których Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

8 Średnica otworu tunelu w gantry (w tym magnes, system 
„shim”, cewki gradientowe, cewka nadawczo-odbiorcza 
całego ciała i obudowy) 

≥ 60 cm; podać Bez oceny 

9 Całkowita długość gantry (w tym magnes, system „shim”, 
cewki gradientowe, cewka nadawczo-odbiorcza całego 
ciała i obudowy) liczona od przedniej do tylnej obudowy 
zewnętrznej  

≤ 200 cm; podać Bez oceny 

 

Długość magnesu i wielkość średnicy gantry mają ogromne znaczenie przede wszystkim dla komfortu pacjenta. 
Większa gantry, w połączeniu z możliwie jak najkrótszym magnesem, wpływa na zmniejszenia niepokoju a w 
niektórych przypadkach umożliwia wręcz wykonanie badania. Stres spowodowany przebywaniem w gantry, 
wywołuje wykonywanie przez pacjenta ruchów mimowolnych, co może pogarszać jakość obrazowania i 
powodować konieczność powtarzania badań. Tak więc komfort pacjenta podczas badania wpływa bezpośrednio 
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na jakość obrazowania i wydajność pracy. Ocena tak istotnych parametrów powinna odzwierciedlać ich 
znaczenie dla jakości badań i komfortu pacjenta. 

 

Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadzi ocenę parametru opisanego w pkt. 8 i 9 w sposób 
następujący? 

 

L
p. 

Opis parametru Param
etr wymagany 

Ocena 
parametru 

8 Średnica otworu tunelu w gantry (w tym magnes, system 
„shim”, cewki gradientowe, cewka nadawczo-odbiorcza 
całego ciała i obudowy) 

≥ 60 cm; podać Wartość najmniejsza – 0 
pkt. 

Wartość największa – 10 
pkt. 

Pozostałe 
proporcjonalnie 

9 Całkowita długość gantry (w tym magnes, system „shim”, 
cewki gradientowe, cewka nadawczo-odbiorcza całego 
ciała i obudowy) liczona od przedniej do tylnej obudowy 
zewnętrznej  

≤ 200 cm; podać Wartość najmniejsza – 10 
pkt. 

Wartość największa – 0 
pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 11 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 14A i 14B, w 
których Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
4A 

Gwarantowana homogeniczność pola w kuli o średnicy 40 
cm mierzona metodą VRMS 

≤ 1,5 ppm; podać Bez oceny 

1
4B 

Gwarantowana homogeniczność pola w objętości 
maksymalnego FOV, nie mniejszej niż 45 cm mierzona 
metodą VRMS 

≤ 5,0 ppm; podać Bez oceny 

 

Zamawiający w treści Specyfikacji Technicznej pozostawia bez oceny wymogi dotyczące homogeniczności pola 
magnetycznego, tymczasem wartość ta ma kluczowe znaczenie dla obrazowania w rezonansie magnetycznym i 
jest jednym z najistotniejszych parametrów mających wpływ na możliwości diagnostyczne systemu, jak również 
stanowi o jego klasie. Zwłaszcza istotne są wartości tego parametru osiągane dla większych średnic. 
Homogeniczność pogarsza się (wielkość parametru rośnie) im większa jest odległość od izocentrum. Wzrastają 
również różnice pomiędzy wartościami oferowanymi przez różnych producentów – dotyczy to głównie 
jednorodności uzyskiwanej w kulach o dużych średnicach (40 i 50 cm). Użytkownik powinien być zainteresowany 
zakupem systemu gwarantującego osiąganie jak najniższych wartości homogeniczności, a zwłaszcza w 
obszarach oddalonych od izocentrum.  

Oceniając mało istotne parametry jak w pkt.120-124 a pomijając ocenę homogeniczności Zamawiający 
wskazuje pośrednio na konkretny model aparatu firmy Siemens (Magnetom AMIRA), który ze względu na 
niską jednorodność pola oferuje gorsze parametry praktyczne jak np. pole widzenia (FOV) czy 
jednorodność pola wymagana do badań z tłumieniem tłuszczu (FatSat) w dużym obszarze obrazowania.  

 

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację parametrów dotyczących jednorodności pola magnetycznego 
o zaproponowanym poniżej brzmieniu? 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
4A 

Gwarantowana homogeniczność pola w kuli o 
średnicy 40 cm mierzona metodą VRMS 

≤ 1,5 ppm; podać Wartość najmniejsza – 5 
pkt. 

Wartość największa – 0 
pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie 

1Gwarantowana homogeniczność pola w objętości ≤ 5,0 ppm; podać Wartość najmniejsza – 10 
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4B maksymalnego FOV, nie mniejszej niż 45 cm 
mierzona metodą VRMS 

pkt. 

Wartość największa – 0 
pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

 

PYTANIE 12 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 48, w którym 
Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

4
8 

Badania Tensora Dyfuzji Tak; podać liczbę kierunków Bez oceny 

 

Ponieważ liczba kierunków DTI znacznie się różni w zależności od systemu, dobrze byłoby te różnice uwzględnić 
punktując najlepsze rozwiązania. 

 

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację tego parametru wg. zaproponowanego poniżej wzoru? 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

4
8 

Badania Tensora Dyfuzji Tak; podać liczbę kierunków Wartość najmniejsza – 0 
pkt. 

Wartość największa – 5 
pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

 

 

PYTANIE 13 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 114 i 115, w 
których Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
14 

Max. FOV w płaszczyźnie X, Y ≥ 50 cm; podać Bez oceny 

1
15 

Max. FOV w osi Z ≥ 45 cm; podać Bez oceny 

 
Jakość magnesu systemu rezonansu magnetycznego jest określana m.in. wielkością możliwego do uzyskania 
pola widzenia – tylko najbardziej zaawansowane systemy MRI o najlepszej jednorodności pola magnetycznego 
dają możliwość obrazowania w FOV większym niż 50 cm w osi X, Y oraz FOV większym niż 45/48 cm w osi Z. 

Wielkość pola widzenia ma również wpływ na możliwość jednoczesnego (jednoczasowego) zobrazowania 
struktur peryferyjnych oraz w badaniach onkologicznych całego pacjenta. 

Oceniając mało istotne parametry jak w pkt.120-124 a pomijając ocenę homogeniczności Zamawiający 
wskazuje pośrednio na konkretny model aparatu firmy Siemens (Magnetom AMIRA), który ze względu na 
niską jednorodność pola oferuje gorsze parametry praktyczne jak np. pole widzenia (FOV) czy 
jednorodność pola wymagana do badań z tłumieniem tłuszczu (FatSat) w dużym obszarze obrazowania.  
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Mając na uwadze zakup przez Zamawiającego systemu MRI dającego najlepszą jakość obrazu, zwracamy się z 
zapytaniem,  

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację tego parametru wg. zaproponowanego poniżej wzoru? 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
14 

Max. FOV w płaszczyźnie X, Y ≥ 50 cm; podać Wartość najmniejsza – 0 
pkt. 

Wartość największa – 5 
pkt. 

1
15 

Max. FOV w osi Z ≥ 45 cm; podać Wartość najmniejsza – 0 
pkt. 

Wartość największa – 5 
pkt. 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Z punktu widzenia Zmawiającego Powyższy parametry nie 
posiada istotnego waloru dla jego punktacji 

 
 

PYTANIE 14 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 116 i 117, w 
których Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
16 

Min. grubość przekroju 2D  ≤ 0,5 mm; podać Bez oceny 

1
17 

Min. grubość przekroju 3D ≤ 0,1 mm; podać Bez oceny 

 
Możliwość wykonywania skanów 2D i 3D z jak najcieńszą warstwą zapewnia tworzenie wysokiej jakości obrazów 
w procesie rekonstrukcji wielopłaszczyznowej (MPR), co pozwala na obrazowanie drobnych struktur w wyższej 
rozdzielczości. Tylko systemy MR posiadające wysokiej klasy układy gradientowe i RF pozwalają na uzyskiwanie 
warstwy 2D o grubości mniejszej niż 0,5 mm i 3D o grubości mniejszej niż 0,1 mm. 

 
Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić ocenę parametru opisanego w pkt 116 i 117 wg 

zaproponowanego wzoru: 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
16 

Min. grubość przekroju 2D  ≤ 0,5 mm; podać Wartość najmniejsza – 5 
pkt. 

Wartość największa – 0 
pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie 

1
17 

Min. grubość przekroju 3D ≤ 0,1 mm; podać Wartość najmniejsza – 5 
pkt. 

Wartość największa – 0 
pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 
 

PYTANIE 15 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 136 i 137, w 
których Zamawiający wymaga: 
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L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

1
36 

Przekątna  ≥ 19” podać Bez oceny 

1
37 

Rozdzielczość  ≥ 1280 x 1024 Bez oceny 

 

Ze względu na rozwijające się technologie, parametry dotyczące sprzętu IT są coraz lepsze, co wpływa na jakość 
i komfort pracy, tak więc dobrze byłoby premiować najnowocześniejsze rozwiązania przyznając dodatkowe 
punkty. 

 

Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadzi ocenę parametrów konsoli akwizycyjnej opisanych 
w punktach 136 i 137 wg. zaproponowanego wzoru? 

 

L
p. 

Opis parametru Param
etr wymagany 

Ocena parametru 

1
36 

Przekątna  ≥ 19” podać 19“– 0 pkt 

19.1“ – 24“– 1 pkt. 

>24 - 2 pkt.  

1
37 

Rozdzielczość  ≥ 1280 x 1024 1280x1024 (1 MPix) – 0 pkt 

1600x1200 (2 MPix) – 1 pkt 

2048 x 1536 (3 MPix) – 2 
pkt 

2560 x 1600 (4 MPix) – 3 
pkt 

> 4 MPix – 5 pkt  

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

PYTANIE 16 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 306, w którym 
Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

3
06 

Minimalna odległość płyty stołu od podłogi maks. 60cm Tak, podać wartość Bez oceny 

 

Wysokość stołu MRI od podłogi ma znaczenie w przypadku konieczności zbadania pacjentów nie mogących 
poruszać się o własnych siłach (na wózkach inwalidzkich) lub mających schorzenia układu kostnego. 

Przeciętna wysokość siedziska wózka inwalidzkiego niemagnetycznego czy krzesła wynosi 49-53 cm i taka 
wysokość stołu MRI (lub niższa) zapewnia zarówno samodzielne siadanie/wstawanie jak i przenoszenie pacjenta 
z fotela inwalidzkiego bez ryzyka urazu lub nawet upadku. 

Nisko opuszczający się stół gwarantuje nie tylko większy komfort pacjenta, ale również mniejsze ryzyko urazów 
pacjentów i personelu. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadzi ocenę parametru opisanego w pkt 306 wg. 
zaproponowanego wzoru? 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

3
06 

Minimalna odległość płyty stołu od podłogi maks. 
60cm 

Tak, podać wartość Wartość najmniejsza – 0 
pkt. 

Wartość największa – 5 
pkt. 

Pozostałe proporcjonalnie 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  



 

10 

Strona 10 z 13 

 

PYTANIE 17 

Dotyczy SPECYFIKACJI REZONANSU MAGNETYCZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ, p. 307, w którym 
Zamawiający wymaga: 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

3
07 

Wymagana moc przyłączeniowa niezbędna do zasilenia 
systemu rezonansu magnetycznego ≤50 kVA  

Tak, podać wartość Bez oceny 

 
Pragniemy wskazać, że moc przyłączeniowa i wymagana łączna moc chłodnicza są obiektywnymi parametrami 
określającym klasę energetyczną systemu MR. Należy zauważyć, że im mniejsza moc przyłączeniowa i 
chłodnicza tym mniejsze koszty eksploatacji systemu. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadzi ocenę parametru opisanego w punkcie 307 wg. 
zaproponowanego wzoru? 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

3
07 

Wymagana moc przyłączeniowa niezbędna 
do zasilenia systemu rezonansu magnetycznego ≤50 
kVA  

Tak, podać wartość Wartość najmniejsza – 5 
pkt. 

Wartość największa – 0 
pkt. 

Pozostałe 
proporcjonalnie 

 Wymagana moc chłodnicza (łącznie) niezbędna do 
zasilenia poprawnej pracy systemu rezonansu 
magnetycznego ≤30 kW 

Tak, podać 
wartość 

Wartość najmniejsza – 5 
pkt. 

Wartość największa – 0 
pkt. 

Pozostałe 
proporcjonalnie 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 18 

Pragniemy zauważyć, że w żadnym z odrębnych punktów Zamawiający nie określił wymagań dotyczących 
poziomu hałasu. 
Tymczasem rozwiązania redukujące hałas pracy systemu MR podczas badania pozwalają na znaczne 
poprawienie komfortu pacjenta w trakcie diagnozowania, co przekłada się na jakość obrazowania.  
Pragniemy wyjaśnić, że rozwiązania redukujące hałas akustyczny ma poziomie hardware’u i software’u nie są 
tożsame i należy rozpatrywać je oddzielnie. Istotnym jest natomiast, aby były one możliwe do zastosowania dla 
wszystkich sekwencji i regionów anatomicznych. Tymczasem niektórzy producenci ograniczają ich działanie do 
kilku wybranych, w praktyce rzadko wykorzystywanych sekwencji. To z kolei może doprowadzić, do sytuacji, w 
której Zamawiający zakupi rozwiązanie, którego nie będzie wykorzystywał w codziennej praktyce klinicznej.  
Rozwiązanie naszej firmy umożliwia praktycznie bezgłośne obrazowanie, jego głośność niewiele różni się od 
poziomu tła. Naszym zdaniem właśnie takie rozwiązanie warto byłoby premiować przyznawaniem dodatkowych 
punktów, gdyż stanowi znaczący skok technologiczny w porównaniu do stosowanych obecnie powszechnie 
innych rozwiązań. 
Wnosimy również o przyznanie oceny punktowej za zaoferowanie najskuteczniejszej dziś metody tłumienia 
hałasu, jaką jest zastosowanie próżni, co daje w każdym przypadku min. 4-krotną redukcję hałasu (standardowe 
rozwiązania sprzętowe polegające na zastosowaniu materiałów wygłuszających pozwalają na redukcję hałasu 
tylko w nieznacznym stopniu). 
 

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie 
parametrów ocenianych o następującym brzmieniu? 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

 Softwareowa redukcja hałasu akustycznego możliwa do 
zastosowania dla wszystkich sekwencji i regionów 
anatomicznych 

TAK/NIE, 
podać typ rozwiązania 

TAK – 2 pkt 
NIE - 0 pkt 

pozost
ałe 
proporcjonalnie 
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 Sprzętowy system redukcji hałasu o min. 80% działający 
dla wszystkich sekwencji skanowania, nie powodujący 
zmiany szybkość sekwencji, amplitudy ani slew rate 
systemu gradientowego (Pianissimo lub odpowiednio do 
nomenklatury producenta) 

TAK/NIE, 
podać typ rozwiązania 

TAK – 10 pkt 
NIE - 0 pkt 

 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 19 

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowego oceny punktowej za zaoferowanie 
oprogramowania do wyznaczania map perfuzyjnych z wykorzystaniem algorytmu Bayesa? 

Obecnie każdy producent MRI stosuje własne rozwiązania do oceny perfuzji, bazujące na modyfikacjach 
algorytmu SVD, które niestety powodują powstawanie rozbieżności liczbowych w analizie tego samego badania 
pacjenta na różnych platformach różnych producentów - rozbieżności sięgają nawet ok. 30%. 
Najnowszym i najbardziej doskonałym uniwersalnym algorytmem (dodatkowo niewrażliwym na SNR), jest 
matematyczny algorytm Bayesa, który w doświadczeniach klinicznych został oceniony jako dający minimalne 
rozbieżności względem rzeczywistych wartości przepływu („Bayesian Analysis of Perfusion-weighted Imaging to 
Predict Infarct Volume: comparison with Singular Value Decomposition”, Magn Reson Med. Sci, Vol. 13, No. 1, 
pp.45 50, 2014, 2014 Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine).  
Jednocześnie dzięki zastosowaniu algorytmu Bayesa możliwa jest redukcja ilości podawanego kontrastu w 
badanach perfuzji mózgu („Bayesian Estimation of Cerebral Perfusion Using Reduced-Contrast-Dose Dynamic 
Susceptibility Contrast Perfusion at 3T”, AJNR Am J Neuroradiol. 2015 Apr; 36(4): 710–718). 

Obecnie tylko najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania post-processingowe mają 
zaimplementowany algorytm Bayesa. Zastosowanie dokładnego algorytmu ma ogromne znaczenie w ocenie 
ilościowej perfuzji oraz przy porównywaniu zmian w czasie, zwłaszcza w badaniach mózgu. 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

 Wyznaczanie map perfuzyjnych z wykorzystaniem 
czterech algorytmów rozplotowych (sSVD, cSVD, oSVD i 
Bayesa)  

Tak / Nie,                 

 Jeśli tak - podać nazwę 

Tak – 5 pkt 

Nie – 0 pkt. 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

PYTANIE 20 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie oraz punktację dodatkowego parametru opisującego 

technologię, która ułatwia i przyspiesza planowanie badania? 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena parametru 

 Aplikacja umożliwiająca podgląd docelowej warstwy 
bez konieczności akwizycji wyłącznie na podstawie 
obrazów lokalizacyjnych 2D wykonanych w dwóch 
różnych przekrojach, działająca w czasie 
rzeczywistym (tzn. zmiana położenia/kąta wskaźnika 
planowanej warstwy powoduje natychmiastowy 
podgląd obrazu docelowego) 

Tak / Nie,                 

 

Nie – 0 pkt. 
Badania neurologiczne – 5 
pkt. 
Badania ortopedyczne – 5 
pkt. 
Badania jamy brzusznej – 5 
pkt. 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wg wiedzy Zamawiającego różnice pomiędzy 
producentami w zakresie tych parametrów są na tyle nieistotne, że nie przedstawiają dla Zamawiającego 
istotnej korzyści.  

 

 

PYTANIE 21 

Możliwość uzyskania wysokiej rozdzielczości obrazowania jest jednym z wyznaczników jakości systemu 
gradientowego, mającym znaczenie zwłaszcza w przypadku badań ortopedycznych. 

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowego parametru ocenianego zgodnie z poniższą 
propozycję? 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

 Maksymalna rozdzielczość możliwa do 
uzyskania w płaszczyźnie 

< 15 um; podać 15 um – 0 pkt. 
Najmniejsza wartość – 1 
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pkt. 
Pozostałe proporcjonalnie 

 

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 22 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie oraz punktację dodatkowej technologii?  

Ta nowatorska technika obrazowania dzięki fotorealistycznej prezentacji dostarcza dodatkowej informacji 
diagnostycznej dla obszarów, o których mowa w pkt. 204 i 205, zwłaszcza w badaniach MSK (stawy), badaniach 
jamy brzusznej, badaniach naczyniowych, zarówno uzyskiwanych metoda tomografii komputerowej jak i 
rezonansu magnetycznego.  

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

 Alternatywna technika renderingu 3D umożliwiająca 
fotorealistyczną prezentację ludzkiej anatomii, zwłaszcza 
obrazów płuc, naczyń, kości, działająca w czasie 
rzeczywistym (bez żadnych spowolnień) i zawierająca 
szereg zoptymalizowanych pod kątem danej anatomii 
presetów obrazowania oraz konfigurowalnych pod katem 
danego użytkownika widoków wyświetlania. 
Oprogramowanie umożliwiające tworzenie i udostępnianie 
obrazów, filmów oraz serii obrazów (batch).  
Rekonstrukcja wprowadzona na rynek w ostatnich 4 
latach, inna niż adaptacja parametrów typowej 
rekonstrukcji VRT. 

Tak/Nie Tak – 5 pkt 

Nie – 0 pkt. 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.  

 

PYTANIE 23 

W związku z komercyjną dostępnością nowych, coraz bardziej doskonałych technik poprawy jakości obrazu i 
przyspieszania akwizycji, wykorzystujących m.in. rozwiązania sztucznej inteligencji opartej o sieci neuronowe 
Dep. Learning dla polepszenia jakości obrazu MR, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na 
wprowadzenie dodatkowych punktów oceny technicznej zgodnie z poniższą propozycją? 

 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

 Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o 
rozwiązanie wykorzystujące algorytmy deep-learning do 
usuwania szumu z obrazu (zwiększania SNR) w 
akwizycjach 2D i 3D (AiCE, AIR Recon DL lub 
równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – 
Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie 
pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze 
skanerem) 

Tak/Nie Tak – 10 pkt 

Nie – 0 pkt. 

 
Wprowadzenie powyższych parametrów ocenianych zagwarantuje Zamawiającemu otrzymanie 
najnowocześniejszego urządzenia na dzień składania oferty a nie w nieokreślonej przyszłości, bazując często na 
marketingowych obietnicach Dostawcy 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wymagane parametry pozwalają na oferowanie urządzeń 
przez większość firm produkujących rezonanse magnetyczne. Wg wiedzy Zamawiającego obecnie 
produkowane rezonanse magnetyczne standardowo wyposażone są w algorytmy do usuwania szumu z 
obrazu.  

 
 
PYTANIE 24  

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowej oceny punktowej za zaoferowanie techniki 
angiograficznej V-Trace wykorzystującej jednocześnie metodę obrazowania TOF (White Blood) i FSBB (Black 
Blood), umożliwiającej wizualizację małych naczyń krwionośnych w szerszym zakresie niż TOF? 

 
 

L
p. 

Opis parametru Parametr 
wymagany 

Ocena 
parametru 

 Technika angiograficzna wykorzystująca subtrakcję Tak (opisać) / Nie Tak – 5 pkt  
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obrazów White Blood (TOF) i Black Blood w celu lepszej 
wizualizacji drobnych naczyń krwionośnych (V-Trace lub 
zgodnie z nomenklaturą producenta) 

Nie – 0 pkt 

 

 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Wymagane parametry pozwalają na oferowanie urządzeń 
przez większość firm produkujących rezonanse magnetyczne.  

 
PYTANIE 25  
Dotyczy SWZ oraz ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ 

 

Prosimy o informację, kto jest dostawcą / producentem posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS? 
 

Odpowiedź: Obecny posiadany przez Zmawiającego PACS został dostarczony przez firmę GE Heltcare 

 

 

 

W zakresie zmian punktowych Zamawiający udostępni zmodyfikowany załącznik nr 1a na stronie 

internetowej w najbliższym czasie. Jednocześnie Zamawiający normuje, iż Wykonawca powinien samodzielnie 

wskaże w składanym formularzu 1a, parametr dopieszczenia na które się powołuje przy składaniu oferty. Zza 

znaczeniem Zestawu pytań oraz odpowiedzi której dotyczy. )(np. „odpowiedź dopuszczająca zestaw 2 pyt 3”) 

 

 

 

Dyrektor SP ZOZ 

Andrzej Szewczuk 

/podpis w orygina;e/ 

 


