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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/1/01/07    zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę błon i odczynników 
rentgenowskich. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1 (dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1): Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie 100 szt. w poz. 1 i 2 oraz 
op. 150 szt. w poz. 3 z odpowiednim przeliczeniem ilości i zmianą jednostki miary 
na opakowanie? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za 
opakowanie 100 szt. w poz. 1 i 2 oraz op. 150 szt. w poz. 3 z odpowiednim 
przeliczeniem ilości i zmianą jednostki miary na opakowanie. 
Pytanie nr 2 (dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1): Czy Zamawiający 
w zadaniu 1 poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie startera w opakowaniu  
o pojemności 0,5 litra z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaznaczeniu tego  
w formularzu cenowym? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 poz. 6 
startera w opakowaniu o pojemności 0,5 litra z odpowiednim przeliczeniem ilości  
i zaznaczeniu tego w formularzu cenowym. 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/01/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę błon i odczynników rentgenowskich. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1. Dotyczy załącznik nr 5 „Wymagania techniczne przedmiotu 
zamówienia”: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia błony mammograficznej nazwą producenta 
i typem filmu niestosowanym przez żadnego producenta i dopuści oznaczenie nacięciem 
charakterystycznym dla danego typu błon mammograficznych? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany, tj. odstąpienie od wymogu oznaczenia 
błony mammograficznej nazwą producenta i typem filmu i dopuszczenie oznaczenia 
nacięciem charakterystycznym dla danego typu błon mammograficznych. 
Pytanie nr 2. Dotyczy pkt II pakt 1.8 SIWZ 
Zgodnie z § 1.2 ppkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty są składane, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty 
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane należycie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga dostarczenia wskazanego wykazu zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty 
te mogą być składane.  
 
 
 

 
Z poważaniem 

         

        Dyrektor   

        Leszek Bonna 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-3/01/07     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę błon i odczynników rentgenowskich. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

Pytanie nr 1.  
Z uwagi na bardzo wysoką rangę kryterium techniczno – jakościowego (30%), mając na 
względzie art.29 Pzp prosimy o precyzyjne określenie w jaki obiektywny sposób Zamawiający 
będzie oceniał poszczególne składniki jakościowe. Prosimy o określenie sprzętu 
pomiarowego, który będzie oceniał grubość filmu, artefakty i ziarnistość oraz sprzętu, który 
będzie stosowany do kontroli przejrzystości i kontrastowości. Sprzęt pomiarowy powinien 
posiadać aktualne certyfikaty kalibracji. 
Odpowiedź:  
Kryterium techniczno – jakościowe będzie oceniane w sposób określony w rozdziale XVII 
SIWZ (bez użycia sprzętu pomiarowego). 
Pytanie nr 2. Dotyczy wymagań technicznych przedmiotu zamówienia: 
W załączniku nr 5 Zamawiający wymaga żeby film mammograficzny był oznakowany nazwą 
producenta i nazwą własną filmu. Filmy mammograficzne nie posiadają naświetlonych 
oznakowań tylko wycięcia, które są charakterystyczne dla danego rodzaju filmu  
i producenta. Prosimy o zmianę w parametrach wymaganych w załączniku nr 5 lp. 1. 
Odpowiedź:  
Odpowiedzi udzielono w piśmie z dnia 16.01.2007 r. (N/znak: DZAP-380-2/01/07). 
 
 
 

 
Z poważaniem 

 

       Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

        Maria Nieżorawska 
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