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Do wszystkich Wykonawc6w
w postqpowaniu w ramach Zapytania ofertowego Nr L{2OL7

Dotyczy: zapytania ofeftowego Nr U20t7 na dostawg urzEdzef w ramach projektu pod grtulem:

,,Zakup innowacyjnego mammografu cyfrowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2074-2OZO (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi
priofietowej: IlL Konkurencyjno6i wSp dla dzialania: 3.2. Innowacje w MSP Nr umowy o
dof i na nsowa n ie : U DA- RPSL. 03. 02. 00 -24-0074 I 16-00

ODPOWIEDZ NN PWNNIA WYKONAWCOW

oSRoDEK DIAGNosTyKI I LECzENIA cHoRoB KoBrECycH oRAz scHoRzEN surKA ToMMED -
BULA TOMASZ wyja6nia tre56 Zapytari:

I'ylanic nr I

(lz.v Zamawizlfrlcy w troscc o zachowanic uczciwej konkurencji oraz w zgodzie z, art,7 Pzp
clopu(cido udziaiu w w/'w postQpowaniu mammograf innego producenta niz firmy Fuji?

JesteSmy jedynym przedstitwicielem w Polsce amerykanskiej firmy Hologic Inc, kt6ra
.icst irviatowynr liderern w prociukcji i sprzedazy cyflowych rnammogralbw. Posiadaj4c
w' swoie.i olcrcie sprzqt najwyZszej klasy nie nlozemy niestety zloLyc ot'erty w w/w
postqpowaniu. Wyrnagane parametry tcchniczne spelnia tylko i wyl4cznie nlammograt tirmy
[;uji. Oczywiicie l)aristwo. jtrko prywatna tirrna macie prawo kupii to co chcecie. Jcdnak
\vymagane paratnetry techniczne, kt6rc obecnie jedynie spelnia mammograf finny Fuji, nie
Swiadcz4 o ..wyjqtkowoSci" tego aparatu, a tylko o wybranych pojedynczych paramctrach, kt6re
detcrrninuj4 apilrat lirmy Iruji, a nic mai4'znaazenia dla funkcjonalnoSci lnammogralu, co.iest
rraii.va2-nicjsze w prz,ypadku z-akupu mammogralu, Ol'erowany pr'rsz ntls lnanlmogral' ma
r,vszystkie firnkcjonalno*ci. co aparat firrny Fuji, a nawct i wiqce.l, jak np. wykonywanic badah
rnammograficznych z kontrastem.

W z.wi4zku r, pt:vty).s't.yn1 z\\,racatny siq z pro(br1o dopuszczenie niekt6rych parametr6w
tcchnicznych (pytania lv zal4czcniu). k16re dadzil mo2liwoSi zlozenia ot'crt na mammograf inny
niz lrrrny Fuji. tJmo2lir.vi to r-lo'2.enie co najmniej dw6ch olcrt na dwa konkuron<.:yjne, rr'r2nych
proclucentow aparaty. I)ziqki tenlu bqdziecie Pafistr,vo rnieli mo2lilvoSi jakiegokolwiek wyboru i
wybrani a na.j ko rz1,'stn i e.i sze.i olerty spoSrrid zlo2onyc h.



Odpowiedi do pvtania nr 1:

Zamawiajqcy wyja5nia, ze opis przedmiotu zam5wienia w niniejszym postgpowaniu nie wskazuje
zadnego konkretnego producenta. Parametry techniczne okrerilone w Zal1czniku nr 1 do zapytania
ofertowego stanowiq bezpo6redniq transpozycjq opisu zawaftego w opinii o innowacyjno5ci
sporzqdzonej przez niezaleznych ekspert6w. Opinia ta za5 byia podstawq pozytywnego rozpatrzenia
zlolonego przezZamawiajqcego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2OL4-ZO2O.

Stqd wszelkie zmiany zamieszczonego w Zapytaniu Ofertowym opisu przedmiotu zam6wienia nie sq

obecnie mozliwe.

Ilvlrnten-2
llilyczy' /-ultpt':niku nrl, Szt::e griknry opis przetlnriolu zunuittieniu, tohalku lechniczrttr

I'rosirny o dopuszczenie wysokicj klasy aparatu mar.nn)ografioznego z clctektorcm

o parametrach:
Material i typ: Arnorticzny sclen (a-Se). matryca'l"Fl'z prostopadlym uloZenicm pikseli
Mctocia konwcrsj i: l3ezpoSrednia

l{ozmiar dctcktora (obszar ef'ektyrvny): 240x290 mm
Matryca ohrazu: 3328x4096
Wiclko$cl pikscla: 70 pm
Zakres dynamiki: l4 bit
Kratka: 5: l. 3 I linii/cm
Motorowc wysuwanic kratki z toru promieniowania podczas zdjqi z porviqkszeniem
Czas rniqdz,,- diagnostycznymi ekspozycjarni 25 sekund

Odpowiedi do pytania nr 2:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym i zalqcznikach do niego.

[YLute:tL]
I.)otyczy Zulqt::niku nrl, SzczeS46lotuy t4tis przetlmiolu zumdwienia, tobelkcr lcchnicznu
Prosirny o dopr.rszczenie wysokiej klasy aparatu mammograficznego z generatorem:
- generator wbudowany w statyw mammografrczny
- Typ: HF,22,5 kHz,
- Zakres Mas: 3-500 rnAs
Pozostale wymogi oclnoSnie generatora ot'crowany mammograI spelnia

Odpowiedi do pvtania nr 3:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawafte w Zapytaniu Ofertowym i zatqcznikach do niego.

ll:laue u-4
l)otyt:21, Zulqczniku nrl, Szczc146lowy opis przedrniolu zamiu;ienio, labclku lechnicznct
I)rosimy o doprlszczenie wysokiej klasy aparatLl manlmograticznego z lamp4 I{TG z szybko(ci4
rvirowania anody 9500 ohr/min



Odoowiedi do pvtania nr 4:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawade w Zapytaniu Ofertowym i zalqcznikach do niego.

]-y!4uqrr*t
l)olycz)t /.ulqczniku nrl, ,\zczegilou,y opi,s przedntiotu zumrhticniu, tuhelku technicznu
Prosimy o dopuszczenie wysokicj klasy aparatu mammograficznego ?.e statywenl
nrarnrnogra ['icznyrn :

- Zakres ruchu piont)wego (motorowy) 70-141 cm
- Obnit ramienia (motonrwy) rl95' I -155" lub -195" / +155"
- Plytka k<.rmpresyjna24x29 cm ( niski lub wysoki brzeg )
- I'}lytka kompresyina do powiqkszen: l5 cm
- Irunkcja ,.icdnego przy'cisku": r,v olbrowanyrn pv.cz. nas systenlic poprzez naciSnigcie dw6ch
przycisk6rv (dw'a prz.yciski rv celu zabczpieczenia przed przypadkowym naciSniqciem)
- Automatyczna kontrola ckspozycji (AEC) (bcz..i-AEC" -. jest to nazwa wlasna)
- plytka komprcsyina do zdjgc celowanych; 7,5crl

Odpowiedi do pvtania nr 5:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawarte w Zapytaniu Ofertowym i zatqcznikach do niego.

Py1el!.re-:tr0
l)olt-czy hrlqczniku nr l, Szr:zegilowy opis przadmktlu zuntdyr;ieniu, pkt 2
WyiaSniarny. ze wszclkie uslr"rgi serwisowe po zakonczonej gwarancji. czyli w okresic
pogwarancyjnvm, rcguluje zawarta przez Strony umowa na scrwis pogwarancyjny, kt6ry jest
(wiadczorty odplatnie po podpisaniu przez Strony umowy na serwis pogwarancyjny, na
warunkach wczcSniej ustaionych.
W zwiqzku z. ptlwyiszym prosimy o uSciSlcnie w/w punktu poprzcz dodanie slowa: ,,odplatnic".

Odpowiedi do pvtania nr 6:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawafte w Zapytaniu Ofertowym i zalqcznikach do niego.

lMadsnr 7
Zwracamy siq z proSbii o lvydluzcnie czasu dostawy itparatlr do [l tygodni.

f:'rzcclmitrt zatnrirvicnia protLrkowany jcst prt,ez, produccnta zagranicznego pod konkretnc
zam(nvienic. Realizacia clostawy nie rnoze nastqpii wczcsniei nit. po wyburzc otbrty
i lxrclpisaniu unlowy przcz Strony. a wiqc termin zaproponowany przcz, Zamarviajqccgo .iest
zdccydowanie za kr6tki.
W zwiqzku z powyl.sz.ym. hardzo prosimy o przychylenie siq do naszej proSby poprzez,
wyrazenic zgody na tennin realizacji zam6wienia przynajmrric.i 8 tygodni.



Odpowiedi do ovtania nr 7:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawafte w Zapytaniu Ofeftowym i zalqcznikach do niego.

t':laut: $
l)o!.\)L'z),:ulqc':niku nr 3 ll'zdr uztoy)r) $jpkt Jc
Zwracamy siq z proSbil o modylikacjq trcsci na :" JeSli natomiast 3 krotna napra\.va istotnego
clcmcttttt rtic cloprowadzi clo prawidlowego stanu u2ytkowego przedmiotu zam6wienia
Wykonawca wymicni przedrniot zam(rwicnia na nowy wolny od wad."

Odoowiedi do pytania nr 8:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawafte w Zapytaniu Ofeftowym i zalqcznikach do niego.
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