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Olawa, dn. 05.10.2016r.
Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1 , 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien (tekst jednolity Dz. l). z 2016 r. Nr 0, poz. 1020, ze
po2- zm. Zamawiajqcy - Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Olawie udziela odpowiedzi na nastgpujqce zapytanie, dotyczqce pzetargu
nieograniczonego na: Dostawq blon mammograficznych i odczynnik6w chemicznych znak sprawy ZOZIDZplpNl3}l16
Pytanie nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiajqcy w parametrach wymaganych w punkcie 3 :

,, Wykonawca zobowiqzuje dostawcg do wykonania optymalizacji procesu wywolywania zakohczonej protokolem zawierajqcym
wszystkie pomiary lqcznie z wykresem krzywq charakterystycznej i pokrycie wszelkich koszt6w za jej wykonanie", ma na mySli wym6S
tylko dla Wykonawcy, kt6ry zaoferuje btony i odczynniki innego producenta ni2 firma AGFA?
Odpowied2: Wymog dotyczy wszystkich Wykonawc6w.

Pytanie nr 2Zadanie nr 1 poz. 1-2
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie bton mammograficznych powlekanych obustronnie warstwq emulsji Swiatoczulej.
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 zadanie nr 1 poz.4
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie utruvalacza o pojemno6ci 2x201 roztworu roboczego, z odpowiednim przeliczeniem ilo6ci
opakowai.
Odpowied2: Zamawiajqcy dopuszcza utrwalacz o pojemnoSci 2x201 z odpowiednim przeliczeniem iloSci opakowari pod warunkiem, 2e
Wykonawca dokona na wlasny koszt przelqczenia czujnika poziomu w urzqdzeniu Chemix. W przeliczeniu zgodnie z zasadq
matematycznq (od 0,1-0,5 w dol, 0,5 i powy2ej w 9619).

Pytanie nr 4 Zadania nr 1 poz.5
Prosimy Zamawiajqcego o dopuszczenie startera o pojemnoSci 0,51, z odpowiednim przeliczeniem iloSci opakowari.
Odpowied2: Tak, zamawiajqcy dopuszcza. W przeliczeniu zgodnie zzasadqmatematycznq (od 0,1-0,5 w dot, 0,5 i powy2ej w 9619).

Pytanie nr 5 Zadania nr 1 poz.6
Prosimy 7-amawiaiqcego o wytqczenie poz.6 zZadania nr 1, i utworzenie nowego Zadania, np. 1A, gdyz produkt ten dotyczy obrobki
gYfrowej. Panstwa zgoda umozliwi nam zlo2enie waznej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowied2: Uwaga! Zamawiaiqcy wykreSla pkt. 6 z zadania nr 1 w zalqczniku nr 9 do SIWZ, ktory zostal wpisany omylkowo.
JednoczeSnie informuje, 2e aktualny zalqcznik nr 9 umieszcza na swojej stronie internetowej i bgdzie obowiqzujqcy przy skladaniu
ofert.

Pytanie nr 6 Zadania nr 1

Prosimy Zamawiajqcego o okre6lenie typu mammografu: marki, roku produkcji oraz typu i roku produkcji wywotywarki.
Odpowied2:

LORAD M-lV prod. HOLOGIC (USA)- rok produkcjii instalacji: 2010
WYWOT-WVARKA - MAMORAY CLASSIC E.O.S. lyp 52721100, firmy Agfa rok produkcji: 2008 ,rok instalacji: 2009
CHEMIX typ 5280/100 firmy Agfa rok produkcji:2008, rok instalacji: 2009

Pytanie nr 7 dotyczy zadanie 1 poz.4
Dotyczy pozycji nr 4. Czy Zamawiajqcy dopuSci utrwalacz w opakowaniach 2 x 201 z odpowiednim przeliczeniem ilosci na 40 op ?
Odpowied2: Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 3.

Pytanie nr 8 dotyczy zadanie 1 poz.1,2
Dotyczy pozycji nr 1 i 2. Czy Zamawialqcy dopu6ci btony mammograficzne o poni2szych parametrach:

- jednostronnie powlekane jednq warstwq emulsji Swiailoczulej,
-Dmin.-0,19
- Gradient Sr. - 3,55
- D max. - 3,50 ?
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy zadanie 1 poz. 6

Qotyczy pozycji nr 6. Czy Zamawiajqcy dopu5ci plyn do czyszczenia plyt obrazowych w butelkach o pojemnoS ci 470m1 ?
Odpowied2: Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr S.

Uwaga w przypadku gdy Zamawiajqcy dopuScil zmiang wielko6ci opakowania ilo6ci nale2y przeliczenia do pelnego
opakowania zgodnie z zasadq matematycznq (od 0,1-0,5 w d6l, 0,5 i powy2ej w 9619).
UWAGA! Zamawiajqcy informuje, 2e zmienia termin otwarcia ofert na 12.10.2016.
Zamawiajqcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajq sig integralnq czgsciq specyfikacji
bgdq wiqzqce przy skladaniu ofeft.

Zespoh O

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-cadyrektora- +48 (71) 301-13-14
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

KsiggowoSi - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja iZarz4dzanie - +48 (71) 301-13-15

zamowtenta I

i w Olawie

Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
lnformatyk - +48 (71) 301-13-28


