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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/29/2014  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ Sanok – uzupełnienie. 

 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia  

 
* Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania innych filmów mammograficznych niż 
obecnie używane przez Zamawiającego, dokonania re kalibracji mammografu oraz optymalizacji 
ciemni na koszt oferenta? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania innych filmów mammograficznych                
i innych odczynników chemicznych niż obecnie używane (używane firmy KODAK) dokonania re 
kalibracji mammografu, optymalizacji ciemni oraz re kalibracji wywoływarki na koszt wykonawcy. 
 
* Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu próbek w przypadku zaoferowania filmów tego samego typu i 
tych samych parametrów, co filmy obecnie używane przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki chemiczne były tej samej marki i tego samego producenta 
co błony mammograficzne? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 
 
* Pytanie nr 4 
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? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby filmy mammograficzne, w celu uzyskania najlepszych 
efektów były tej samej marki i tego samego producenta, co kasety będące w posiadaniu 
Zamawiającego 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 

 Z poważaniem, 


