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do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/07/2021 pn. „Dostawa mammografu dla SPZOZ w 

Sanoku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury diagnostycz-

nej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia 

treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1 dotyczące Zał. nr 2; pkt. 92: 

Czy pod pojęciem " Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych" Zamawiający 

rozumie zestaw pozwalający na wykonanie testów podstawowych w mammografii cyfrowej 

zgodnie z RMZ z dnia 12.11.2015 roku ? 
Odpowiedź: Zgodnie z RMZ z dnia 18 lutego 2011r w sprawie warunków bezpiecznego 

promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 884) 

 

Pytanie 2 dotyczące Zał. nr 2; pkt. 92: 

Czy, w związku z wysoko punktowaną funkcja tomosyntezy,  zestaw powinien zostać poszerzony o 

fantom do oceny rozdzielczości obrazu w osi Z (tzw. Z-Resolution Phantom) 

Odpowiedź:. Nie 

 

Pytanie nr 3 dotyczące Zał. nr 2; pkt. 92: 

Czy razem z zestawem należy dostarczyć oprogramowanie online do wspomagania  wykony-

wania testów podstawowych w mammografii cyfrowej zgodnie z RMZ z dnia 12.11.2015 roku 

z licencją ważną co najmniej w okresie gwarancji na mammograf, pozwalające co najmniej na 

automatyzację obliczeń, generowanie raportów, archiwizowanie i pobieranie archiwalnych ra-

portów i związanych z nimi obrazów testowych DICOM a także usługę instalacji programu i 

szkolenie personelu w zakresie obsługi programu oraz wykonywania testów podstawowych  w 

mammografii cyfrowej zgodnie z RMZ z dnia 12.11.2015 roku ? 
Odpowiedź: Nie. 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

Z poważaniem 
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