
 Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                            Data: 10.02.2017 r.

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  dostawę mammografu  z  wyposażeniem na potrzeby

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania:  416/2017)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Zamawiający przekazuje  treść  zapytań  dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania

Pytanie 1. 
Czy przez „Fantom do rozdzielczości wysokokontrastowej w mammografach ucyfrowionych CR zgodny z 
Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 2015r Poz.2040” Zamawiający rozumie fantom lub wzorzec do określania 
rozdzielczości wysokokontrastowej który można ułożyć zgodnie z opisem w przywołanym Rozporządzeniu, to 
znaczy na fantomie PMMA grubości 4,5 cm tak, aby środek fantomu znajdował się w odległości 1 cm od brzegu 
stolika Bucky od strony ściany klatki piersiowej ? 
Ad.1. Fantom do oceny rozdzielczości wysokokontrastowej w systemach CR z obiektywem testowym 
umieszczonym w odległości 1 cm od krawędzi ściany klatki piersiowej w kierunku równoległym i prostopadłym do 
ściany klatki piersiowej oraz pod kątem ( 2- 5 )° ezględem klatki piersiowej.
Pytanie 2. 
Czy przez „Fantom Pro Mam -jakość obrazu zgodny z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 2015r” zamawiający 
rozumie fantom zawierający elementy testowe (artefakty) zgodnie z opisem, to jest o grubościach podanych w 
Rozporządzeniu MZ oraz o grubościach większych i mniejszych od podanych w Rozporządzeniu MZ Poz.2040 ? 
Ad.2.Fantom do jakości obrazu – fantom zawierający elementy imitujące włókna o srednicach minimalnie 0,75 mm

– grupy elementów imitujacych mikrowapnienia o srednicach minimalmie 0,32 mm
– grupy elementów imitujacych masy lite o srednicach minimalnie 0,75 mm

Pytanie 3. 
Czy przez „Fantom do oceny artefaktów zgodny z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 2015r Poz.2040” Zamawiający 
rozumie fantom z PMMA grubości 45 mm albo zestaw płyt PMMA pozwalających stworzyć taki fantom o rozmiarach
pokrywających całe pole dużego detektora uzupełniony płytą z PMMA grubości 20 mm niezbędną do wykonywania 
testów AEC ? 
Ad.3. Fantom o jednorodnej strukturze siatki o oczku 1 cm. 
Pytanie 4. 
Czy jako uzupełnienie zestawu do kontroli jakości należy zaoferować oprogramowanie online do wspomagania 
testów kontroli jakości, przypominające o konieczności wykonania testu, podpowiadające aktualne procedury i 
generujące raporty z licencją ważną co najmniej w okresie ważności gwarancji na aparat mammograficzny ? 
Ad.4 . Nie. 
Pytanie 5 dot. Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.
W Załączniku Nr 1 w Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający podaje rok produkcji 2016. Czy przedmiotem 
postępowania jest sprzęt używany z datą produkcji 2016r. czy fabrycznie nowy, nieużywany z datą produkcji z 
bieżącego roku 2017?
Ad. 5.  Zamawiajacy ma na myśli sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany.z datą produkcji 2016 r.  Dopuszczamy sprzęt
fabrycznie nowy – rok produkcji 2017.



Pytanie 6 dot. Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, I.1.70 Szyba ochronna dla operatora Pb 0,5.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia nowej szyby ochronnej dla operatora? Z posiadanej wiedzy wynika, że 
Zamawiający posiada szybę ochronną, którą można wykorzystać. 
Ad. 6.  Nie. 

z poważaniem


