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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/22/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę filmów do mammografii filmów RTG oraz wywoływaczy i utrwalaczy do obróbki 

automatycznej dla SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1   

Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku zastosowania innych błon mammograficznych niż obecnie 

używanych przez Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od wymagań dekalibracji mammografu i wywoływarki 

mammograficznej na koszt wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający używa błon  Kodak w przypadku zaoferowania innych błon Zamawiający  wymaga 

kalibracji mammografu i wywoływarki mammograficznej na koszt wykonawcy 

 

* Pytanie nr 2  dot. zad. nr 3  

Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki chemiczne używane do błon ogólnodiagnostycznych były tej samej 

marki i tego samego producenta co odczynniki chemiczne do obróbki błon mammograficznych? 

Odpowiedź: Zamawiajacy nie wymaga. 

 

* Pytanie nr 3  dot. zad. nr 3  

Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki były tej samej marki i tego samego producenta co filmy 

mammograficzne? 

Odpowiedź: Zamawiajacy  wymaga odczynników  tej samej marki i tego samego producenta co filmy 

mammograficzne tj. należy wycenić następujące ilości:  20 opakowań wywoływacza Kodak  i 20 opakowań 

utrwalcza Kodak. 

 

* Pytanie nr 4 dot. zad. nr 1 

Posiadając informację że Zamawiający używa kaset KODAK, czy Zamawiający wymaga aby filmy 

mammograficzne w celu uzyskania najlepszych efektów były tej samej marki i tego samego producenta co 

kasety będące w posiadaniu Zamawiającego? 

Realizując program profilaktyki raka piersi w celu zapewnienia odpowiednio wysokiej jakości badań oraz z 

uwagi na unifikację procesu obróbki fotochemicznej w mammografii zaleca się aby oferowane filmy i 

odczynniki były tego samego producenta co kasety i procesor będący w posiadaniu Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga. 

 

* Pytanie nr 5  dot zad. nr 1 

Czy Zamawiający wymaga aby filmy były obustronnie pokryte warstwą emulsji światłoczułej? 

Odpowiedź: Zamawiajacy nie  wymaga. 

 

* Pytanie nr 6  dot zad. nr 2 

Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki były tej samej marki i tego samego producenta co filmy RTG 

uczulone na światło niebieskie? 

Odpowiedź: Zamawiajacy nie  wymaga. 

 

* Pytanie nr 7  dot zad. nr 2 

Czy Zamawiający wymaga aby widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności, 

numer produkcji ujawniły się bezpośrednio na pojedynczej błonie po jej wywołaniu ? Informacje przydatne 

podczas badań jakości oraz ze względu na archiwizację? 

Odpowiedź: Zamawiajacy nie  wymaga. 
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* Pytanie nr 8  dot zad. nr 2 

Czy Zamawiający wymaga aby opakowania odczynników chemicznych były niekonwencjonalne? 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert dając niezbędny dodatkowy czas ze 

względu na odpowiedzi udzielone na pytania Wykonawców. 

 

Nowy termin składania ofert  upływa dnia 13.06.2013 o godzinie 10.00. 

 

Nowy termin otwarcia ofert upływa 13.06.2013 o godzinie 11.00 

 

Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu i innej formie  zmienia się na: płatne do dnia 

13.06.2013 do godziny 10.00. 

 

Zmianie ulega również załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie zadania nr 3. 

 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 


