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       Podmioty biorące udział  
       w postępowaniu o udzielenie  
N/znak: DZAP-380-1/28/08   zamówienia publicznego 
 
 
        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę mammografu analogowego z wyposażeniem. 
 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego  
w regulowaną kolumnę o zakresie ruchu obrotowego +180 stopni/- 135 stopni? 
Proponowana wartość jest ogólnie przyjętym standardem w mammografii i zapewnia 
wykonanie wszystkich stosowanych w mammografii projekcji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 

2. Prosimy o informację czy wielkości ognisk w zamawianym aparacie 
mammograficznym zostały określone zgodnie z ogólnoeuropejska normą (IEC 336)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Określone w SIWZ parametry są 
zgodne z wymogami NFZ, jakim muszą odpowiadać aparaty mammograficzne analogowe  
w realizacji programu profilaktyki raka piersi. 
 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu o standardowej mocy 
wyjściowej 2,5 kW, natomiast o mocy maksymalnej 4,6 kW? Jest to parametr  
w zupełności wystarczający do wykonania każdej ekspozycji. Żądanie większej mocy 
nie wiąże się z dostarczeniem lepszego aparatu a wręcz przeciwnie. Im mniejsza moc 
aparatu tym większa sprawność układu generator-lampa. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu posiadającego zakres 
regulacji mAs od 4 do 500 mAs? Powyższy zakres jest w pełni wystarczający do 
wykonywania wszystkich badań mammograficznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu posiadającego lampę 
rtg o prędkości wirowania anody 3000, która już przy tej prędkości obrotowej osiąga 
pojemności cieplną wyższą od wymaganej przez Zamawiającego i wynoszącą 300 
kHU? 

Warto zaznaczyć, że stosowanie wyższych prędkości służy jedynie zwiększeniu pojemności 
cieplnej lampy. Oferowany przez nas aparat osiąga już przy prędkości 3000 obr./min. 
wymagane przez Zamawiającego parametry. Wymaganie większych prędkości nie ma więc 
sensu, a jedynie naraża lampę rtg na szybsza eksploatację ze względu na trudniejsze 
warunki pracy takiej lampy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 



  

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego  
w regulowaną kolumnę o zakresie ruchu obrotowego +/- 180 stopni? Proponowany 
zakres obrotu kolumny pokrywa pełne koło 360 st. co zapewni funkcjonalność 
równoważną opisanej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o proponowanych parametrach. 
 

7. W §7 ust.2 wzoru umowy wymaga się od wykonawcy, aby w przypadku awarii 
urządzenia dokonał naprawy lub dostarczył zamawiającemu sprzęt zastępczy do 
czasu usunięcia usterki. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rewizję treści § 7  
ust. 2 poprzez wykreślenie obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego, 
zważywszy, że zainstalowanie aparatu zastępczego jest znacznie utrudnione  
i podraża koszty oferty? 

 
Przedmiotem zamówienia jest aparat mammograficzny analogowy. Jest to urządzenie  
o znacznych gabarytach, działające w określonych uwarunkowaniach technicznych, 
wymagające fachowej instalacji. Dostarczenie Zamawiającemu jako sprzęt zastępczy 
drugiego aparatu wymagać będzie odpowiedniego pomieszczenia oraz skomplikowanego 
montażu. Przypuszczać nawet można, że instalacja będzie trwać tyle samo czasu lub dłużej, 
niż naprawa aparatu podstawowego. Ponadto w chwili, kiedy będzie on znowu zdolny do 
użytku zajdzie potrzeba demontażu aparatu zastępczego, co jest również pracochłonne. 
Oczywiście składając ofertę nie można zakładać, że urządzenie będzie się często psuć, 
jednak każdy wykonawcy przy zapisie umownym jak wyżej będzie musiał uwzględnić w cenie 
koszty instalacji i deinstalacji urządzeń zastępczych. Zważyć również należy, że przedmiotem 
oferty jest aparat skonfigurowany wg potrzeb konkretnego klienta. Wstawienie identycznego 
zamiennika na czas naprawy oznacza, że wykonawca będzie musiał mieć w zapleczu drugi 
aparat, a jego wartość oczywiście uwzględnić w cenie oferty. Wobec powyższego zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o rewizję treści §7 ust.2 poprzez wykreślenie obowiązku dostarczenia 
sprzętu zastępczego. Pragniemy dodać, iż warunki gwarancji nie mogą być oderwane od 
rodzaju przedmiotu zamówienia, wobec czego modyfikacji odpowiedzialności kodeksowej nie 
powinna być dowolna. Zgodnie z art. 577 §1 kc w przypadku ujawnienia się wad rzeczy  
w okresie gwarancji gwarant zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad. Narzucanie przez Zamawiającego tak rygorystycznych zasad 
odpowiedzialności, jest sprzeczne z właściwością gwarancji. Takie działanie jest nadużyciem 
prawa w rozumieniu art. 5 kc, jak również jest sprzeczne z zasadą swobody umów (art. 3531 
kc), gdyż nie odpowiada naturze umowy gwarancyjnej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia brzmienie treści § 1 ust. 7 pkt 2 projektu umowy na następujące:  
„w przypadku awarii zobowiązany jest dokonać naprawy w ciągu … dni od zgłoszenia 
awarii”. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy do 60 dni? Argumentem 
przemawiającym za wyrażeniem zgody na prośbę Wykonawcy jest fakt, że oferowany 
przez Wykonawcę mammograf jest zawsze wykonywany pod konkretne potrzeby 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 60 dni. 
 

9. Czy Zamawiający dopuści mammograf z generatorem wysokiej częstotliwości?  
W generatorach wysokiej częstotliwości nie występuje ilość pulsów; generatory 
sześciopulsowe to zdecydowanie starsza technologia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o proponowanych parametrach. 
 

10.  Czy Zamawiający dopuści mammograf z cyfrowym wskaźnikiem pozycji detektora, 
pola i siły docisku oraz kąt obrotu ramienia C, grubość piersi po kompresji, średnią 
dawkę gruczołową (lecz bez wskaźnika kompresji)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści kąt obrotu ramienia wynoszący +/- 180 stopni? Jest to 
zakres większy niż wymagany przez Zamawiającego. 



  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o proponowanych parametrach. 
 

12. Czy Zamawiający dopuści szybę ochronną o ekwiwalencie 0,34 mmPb? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 

13. Dotyczy SIWZ, zał. nr 3, część I, odnośnik 10: Czy Zamawiający zgodzi się na 
zaoferowanie aparatu o pojemności cieplnej anody 162 kHU? 
Wyjaśnienie: Właściwości cieplne lampy RTG można ocenić obiektywnie jedynie przez 
łączną analizę co najmniej 4 parametrów: pojemności cieplnej anody, pojemności 
cieplnej kołpaka, maksymalnej wydajności chłodzenia anody i maksymalnej 
wydajności cieplnej kołpaka. Stawianie wymogów i ocenianie aparatu tylko na 
podstawie jednego parametru jest nieporozumieniem. Oferowany przez nas aparat, 
dysponujący pojemnością cieplną anody 162 kHU, ale bardzo dużą pojemnością 
cieplną kołpaka – 1500 kHU i dużymi wydajnościami chłodzenia zapewnia przy 
realizacji zdjęć o granicznych parametrach zdefiniowanych przez Zamawiającego 
(napięcie 35 kV, ekspozycja 400 mAs na każde zdjęcie), w praktyce niezdarzającymi 
się, możliwość wykonywania tych zdjęć w odstępach co 47 s przez czas 
nieograniczony i bez potrzeby wstrzymywania pracy na chłodzenie aparatu. 
Zapewniłoby to możliwość wykonywania 77 zdjęć na godzinę, a więc możliwość 
przebadania 19 pacjentek na godzinę przy założeniu, że każdej z nich wykonano by 
po 4 zdjęcia. Oczywiście wydajność aparatu znacznie wzrośnie, jeśli zdjęcia nie będą 
wymagały parametrów granicznych (35 kV i 400 mAs). W opisanych warunkach 
pracy faktycznie wykorzystywana przez aparat pojemność cieplna anody wyniesie 
zaledwie 135 kHU. Tak więc żądanie od tego aparatu dysponowania lampą  
o pojemności cieplnej anody ≥290 kHU jest niczym nieuzasadnione.  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 

14. Dotyczy SIWZ, zał. nr 3, część I, odnośnik 15: Czy Zamawiający zgodzi się na 
zaoferowanie aparatu o odmiennej konstrukcji i idei wykorzystania detektora  
w systemie AEC – detektora jednopolowego, ale z możliwością przemieszczania  
w obrębie badanego sutka? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 
15. Dotyczy SIWZ, zał. nr 3, część I, odnośnik 23: Czy Zamawiający zgodzi się na 

zaoferowanie aparatu o kątach obrotu głowicy 180°/135°, co jest wystarczające  
w praktyce klinicznej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 
16. Dotyczy SIWZ, zał. nr 3, część I, odnośnik 29: Czy Zamawiający zgodzi się na 

zaoferowanie szyby ochronnej o ekwiwalencie 0,3 mm Pb, co jest wystarczające  
w praktyce klinicznej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 
17. Dotyczy SIWZ, zał. nr 3, część I, odnośnik 30: Czy Zamawiający zgodzi się na 

oferowanie systemu pomiaru dawki lub alternatywnie systemu kalkulacji (symulacji) 
dawki, gdyż pomiar bezpośredni dawki podczas wykonywania mammograficznych 
badań klinicznych jest praktycznie niewykonalny, a aparaty nie są wyposażane  
w takie systemy pomiarowe? Bezpośredni pomiar dawki w mammografii nie jest też 
wymagany żadnymi obowiązującymi u nas przepisami. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 
18. Dotyczy SIWZ, zał. nr 6, §1, ust. 7, pkt 2 oraz zał. nr 8: Wnosimy o wykreślenie słów: 

„lub dostarczyć sprzęt zastępczy” lub odpowiednio: „lub dostarczenie sprzętu 
zastępczego” ze względu na nierealność zapewnienia sprzętu zastępczego dla 
zamawianego mammografu (wraz z montażem sprzętu zastępczego, jego 



  

uruchomieniem, uzyskaniem wszystkich wymaganych zgód, badań etc., 
wymaganych dla aparatury rentgenowskiej) w terminie porównywalnym z okresem 
wykonywania nawet najbardziej skomplikowanej naprawy. 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 7. Analogicznie zmienia się zapis w załączniku nr 8 do SIWZ  
(w zdaniu trzecim wykreśla się zapis „lub dostarczenie sprzętu zastępczego”). 
 

19. Dotyczy SIWZ, zał. nr 6, §1, ust. 7, pkt 3: Wnosimy o usunięcie tego punktu, gdyż 
praktycznie każda najmniejsza awaria aparatu, powodująca jego niezdolność do 
pracy (niezdatność do użytku) wymuszałaby konieczność wymiany aparatu na nowy. 
Po to wprowadza się naprawy gwarancyjne, by przywracać sprawność aparatu 
poprzez wymianę wadliwych części lub podzespołów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego punktu z projektu umowy, ale precyzuje 
jego brzmienie na następujące: „wymieni sprzęt wymieniony w ust. 3 na wolny od wad, jeżeli 
sprzęt ten zainstalowany u Zamawiającego posiada wady, które powodują, że sprzęt jest 
trwale niezdatny do użytku”. 

 
20. Dotyczy SIWZ, zał. nr 6, §1, ust. 7, pkt 5: Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę 

dokumentacji technicznej aparatu w języku angielskim, natomiast instrukcji obsługi 
w języku polskim, co jest powszechnie praktykowane oraz o stosowną zmianę zapisu 
tego punktu? 

Odpowiedź: 
Zdaniem Zamawiającego brzmienie tego punktu nie wyklucza możliwości opisanej przez 
Wykonawcę w pytaniu. Zamawiającemu (zgodnie z projektem umowy) zależy  
w szczególności na instrukcji obsługi aparatu w języku polskim. Pozostała dokumentacja 
sprzętu może być sporządzona w języku angielskim. 
 

21. Dotyczy SIWZ, zał. nr 6, §4, ust. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w tym 
ustępie zdania: „Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu 
odbioru”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w projekcie umowy. 
 

22. Dotyczy SIWZ, zał. nr 6, §5, ust. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na następujące 
brzmienie tego ustępu: „W przypadku zwłoki w naprawie sprzętu w terminie 
wskazanym w §1, ust. 7 pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,1% ogólnej wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej 
jednak niż 5 % wartości umowy”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę w projekcie umowy. 
 

23. Dotyczy SIWZ, zał. nr 6, §5, ust. 2: Czy Zamawiający zgodzi się na następujące 
brzmienie tego ustępu: „Jeżeli wysokość kary umownej wymienionej w ust.1 nie 
pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego, może on dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej straty”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę w projekcie umowy. 
 

24. Dotyczy SIWZ, zał. nr 6, §5:Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie ustępu 3 o treści: 
„Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski i straty pośrednie”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę w projekcie umowy. 
 

25. Dotyczy SIWZ, zał. nr 6, §5: Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie ustępu 4  
o treści: „Łączna odpowiedzialność Wykonawcy, będąca w związku lub wynikająca  
z niniejszej umowy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia 
ograniczona jest do kwoty 20% brutto wynagrodzenia wykonawcy wynikającego  
z umowy. Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy nie dotyczy sytuacji, gdy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności Wykonawcy 
ograniczyć nie można np. w przypadku odpowiedzialności za produkt niebezpieczny 
lub gdy szkoda została wyrządzona przez Wykonawcę z winy umyślnej”? 



  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę w projekcie umowy. 

26. Dotyczy SIWZ, zał. nr 7: Czy Zamawiający zgodzi się na następujące brzmienie tego 
oświadczenia: „Zobowiązuję się do ujętego w cenie oferty przeszkolenia pracowników 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamawianego sprzętu 
medycznego w ciągu … dni od dostarczenia”? Pozostawienie słowa „bezpłatnego” 
sugeruje wykonanie darowizny, co mogłoby spowodować odpowiedni obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zgadza się na proponowane brzmienie oświadczenia będącego załącznikiem  
nr 7 do SIWZ 

 
27. Dotyczy punktu „generator wysokiej częstotliwości”- prosimy Zamawiającego  

o dopuszczenie generatora wysokiej częstotliwość nie jest wyrażana w pulsach lecz  
w tysiącach pulsów. W obecnych mammografach nie stosuje się już takich 
generatorów. Rozwiązanie takie należy już do archaicznych rozwiązań, gdy 
sterowanie generatorem w obecnych mammografach odbywa się półprzewodnikowo 
co powoduje, że nie pracują jako generatory zasilane prądem przemiennym tylko 
stałym a częstotliwość generatora jest sterowana inwentorowo na dużych 
częstotliwościach co zapewnia stabilność pracy mammografu i wysoką powtarzalność 
ekspozycji. 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 9. 
 

28. Dotyczy punktu „zakres napięcia”. W związku z tym, iż Zamawiający zaznacza 
możliwość instalacji przystawki biopsyjnej można wyjść z założenia, że kiedyś będzie 
potrzebował weryfikacji wycinków poprzez prześwietlenie ich, co skutkuje że zakres 
napięcia dolnego powinien sięgać dużo niżej gdyż zakres kV powinien wynosić wtedy 
21kV i mniej. W związku z powyższym czy Zamawiający nie uważałby za uzasadnione 
zwiększenie minimalnego zakresu kV niż żądany w SIWZ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Określone w SIWZ parametry są 
zgodne z wymogami NFZ, jakim muszą odpowiadać aparaty mammograficzne analogowe  
w realizacji programu profilaktyki raka piersi. 
 

29. Dotyczy punktu „max wartość kompresji 13-20kg”; rozumiemy, iż Zamawiający 
wymaga wartości siły kompresji w minimalnym określonym w SIWZ zakresie, którą 
jest w stanie aparat sterować automatycznie dobierając wartość siły do właściwości 
fizycznych piersi ewentualnie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mammografu, 
który posiada większy zakres możliwości kontroli siły kompresji w zakresie 1-30 kg  
w trybie ręcznym z cyfrowym pomiarem siły kompresji i w trybie automatyki  
w zakresach żądanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o proponowanych parametrach. 
 

30. Dotyczy punktu „przyciski nożne do sterowania zakresem ruchu góra/dół i uciskiem” 
rozumiemy, iż chodzi o zdublowany system sterowania ruchem góra /dół i uciskiem 
dostępnym osobno dla lewej i prawej strony mammografu? 

Odpowiedź: 
Tak. 
 

31. Dotyczy punktu „system pomiaru dawki” ; zwracamy się do Zamawiającego  
o dopuszczenie mammografu z cyfrowymi wskazaniami kV, mAs,  ale bez miernika 
dawki. W mammografach próbuje się stosować systemy rekalkulacji dawki, czyli 
obliczeniowe uzyskanie wartości dawki promieniowania, ale nigdy to nie jest wartość 
w 100% rzeczywista otrzymana przez pacjenta. W mammografii ze względów 
konieczności zapewnienia obrazowania na najwyższy możliwym poziomie nie ma 
możliwości montowania detektorów dawki fizycznej tak jak to się dzieje w RTG 
stacjonarnych, gdyż one wpływają na jakość zdjęcia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 



  

32. W nawiązaniu do pkt. 7.2) § 1 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o odstąpienie 
od wymogu udostępnienia aparatu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy 
ponad czas naprawy zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. 

 
Wyjaśniamy, że dostarczenie aparatu mammograficznego na czas przedłużającej się 
naprawy, w przypadku tak specjalistycznego aparatu jakim jest mammograf jest niezasadne 
w tak krótkim czasie, ze względu na szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw 
należy zdemontować uszkodzony mammograf, przygotować ponownie pomieszczenie pod 
instalację zastępczego aparatu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze 
uruchomić aparat. Uruchomienie aparatu zastępczego jest możliwe po wcześniejszym 
uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie 
tego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania (może trwać od kilkunastu dni do 
miesiąca, a nawet dłużej), a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.  
Odnośnie w/w punktu prosimy więc, aby Zamawiający pozostał przy jedynie przy zapisie 
dotyczącym zaoferowania przez Wykonawcę czasu naprawy. Taki zapis umożliwi 
przedstawienie przez Wykonawcę krótszego czasu przewidzianego na naprawę uszkodzonego 
sprzętu. Natomiast gdyby Wykonawca miał jednocześnie zaoferować, że naprawi lub wstawi 
aparat zastępczy, zadeklarowany czas wynosiłby co najmniej 30 dni.  
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie 7 i 18. 
 

33. Czy Zamawiający dopuści densytometr o powtarzalności odczytu zgodnej z normą 
DIN 6868/55  D +/- 0,02 ? Taka powtarzalność wpływa na zapewnienie najwyższej 
jakości pomiarów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Określone w SIWZ parametry są 
zgodne z wymogami NFZ, jakim muszą odpowiadać aparaty mammograficzne analogowe  
w realizacji programu profilaktyki raka piersi. 

 
34. Czy Zamawiający dopuści sensytometr o powtarzalności naświetleń zgodnej z normą 

DIN 6868/55 D +/- 0,02? Podana powtarzalność zapewnia wymaganą stabilność 
pomiarów densytometrycznych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Określone w SIWZ parametry są 
zgodne z wymogami NFZ, jakim muszą odpowiadać aparaty mammograficzne analogowe  
w realizacji programu profilaktyki raka piersi. 
 

35. Czy Zamawiający dopuści miernik kompresji piersi o zakresie pomiaru 0-30 kg, 
dokładności 10g oraz wskaźnikiem stabilności pomiaru? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o proponowanych parametrach. 
 
 
 
W związku z odpowiedziami na pytania 7, 18 i 32 analogicznie zmianie ulega zapis  
w Załączniku nr 1 do SIWZ (w punkcie 6 wykreśla się zapis „lub dostarczenia sprzętu 
zastępczego”). 

 
Ponadto Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia  

9 lipca 2008 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 9 lipca 2008 r. o godz. 11:00. 
        
 
 
        Z poważaniem 
        Dyrektor 
         Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
A.W.

 


