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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/09/2021 pn. „Dostawa mammografu dla SPZOZ w Sanoku w 

ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego 

wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

Cz III 

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

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

SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1  
Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkowe zapisy oraz punktację? 
 

50.   
Matryca detektora dla maksymalnego 
formatu  

Min. (2300 x 3000) 
pikseli  

 ≥ 25 mln pikseli – 5 pkt 
< 25 mln pikseli – 0 pkt 

  

52.   Zakres dynamiki akwizycji min. 12 bit  
TAK  ≥ 16 bit – 5 pkt 

< 16 bit – 0 pkt 

 

…   
Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm min. 
60% 

TAK  ≥ 70% – 5 pkt 
< 70% – 0 pkt 

 
Zmiana zapisów pozwoli Zamawiającemu punktować bardziej zaawansowane rozwiązania. 
Zwiększy to konkurencyjność postępowania. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 2  
Czy Zamawiający zgodzi się zredukować punktację do 5 pkt za ten parametr? 
 

58.   
Grubość obudowy detektora od strony 
pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie 
zwłaszcza tęższych pacjentek 

Max. 85 mm  ≤ 70 mm – 5 pkt 
> 70 mm – 0 pkt 

 
Zwiększy to konkurencyjność postępowania. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 3  
Dotyczy pkt. 88 Aparat gotowy do rozbudowy o funkcjonalność tomosyntezy realizowanej po-
przez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie 
rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty, 
aparat z tą opcją byłby oznaczony znakiem CE) (…)” 
 

http://www.zozsanok.pl/
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Czy Zamawiający formułując powyższy zapis miał na myśli możliwość rozbudowy o funkcjonalność to-
mosyntezy realizowanej bez zatrzymania ruchu głowicy lampy tj. z płynnym ruchem w czasie skanowa-
nia? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr  4  
Dotyczy formularza oferty kolumna stawka VAT 
Mając na uwadze zasadę, iż odpowiedzi na pytania udzielone w poprzednim postępowaniu nie są 
wiążące w kolejnym, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nadal dopuszcza podanie danych w 
sposób opisany poniżej. A mianowicie czy poprawne i wystarczające będzie wpisanie w kolumnie 
stawka w zał. nr 1 do SWZ 8% i 23% lub innych jakie obowiązują Wykonawcę, jeżeli ten element 
zamówienia objęty jest różnymi stawkami VAT? 
Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr  5  

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego ma przekazać certyfikaty dotyczące samego 

urządzenia (Mammograf) czy też do jego części składowych takich jak detektor, konsola technika 

wyspecyfikowanych w OPZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga certyfikatów dotyczących samego urządzenia. 

 
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. 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) informuje wykonawców o przedłużonym terminie 

składania ofert. 

 

Nowy termin składania ofert :16.07.2021r godz: 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert ofert : 16.07.2021r godz: 11 :00 

Termin związania ofertą: 14.08.2021r 

 

 Zamawiającego udostępnia na stronie internetowej poprawioną SWZ. 

 

 

 

Z poważaniem 

  


