
 
 

 

 

 
Malbork, dnia 8 lipca 2021 r. 

Informacja o pytaniach do WZ 
 
 do postępowania pn. „Zakup mammografu dla Ośrodka Medycznego "Mederi" E. i M. Winiarscy, B. i K. 
Lutomirscy spółka jawna z siedzibą w Malborku”. 
 
Zamawiający informuje, że wykonawca/y zwrócili się w dniu 07.07.2021 r. do zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie treści WZ. 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie nr 1  

Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ pkt 13  

  

13.  Maksymalna wartość 

ekspozycji w mAs  
Min. 600 mAs  Bez punktacji  

  
Pragniemy poinformować, że w naszym mammografie maksymalna wartość ekspozycji wynosi 500 mAs. Taka 

architektura systemu jest wystarczająca do diagnostyki i obrazowania w całym zakresie stosowanym w 

mammografii. Zastosowany w aparacie detektor o bardzo wysokiej czułości nie wymaga tak wysokich nastaw 

mAs, nawet dla obiektów o dużej gęstości i rozmiarach.  

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej 

oferty.  

Propozycja zmiany zapisu WZ pkt 13 na:  

13.  Maksymalna wartość ekspozycji w mAs  Min. 500 mAs  Bez punktacji  

  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia pkt 13 załącznika 
nr 1 do WZ stosownie do sugestii Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 2  

Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ pkt 19  

  

  

19.  Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy, 

zależnie od terminologii producenta)  
Min. 500 kHU   Bez punktacji  

  
Prosimy o dopuszczenie nowszej technologii kołpaka lampy bezolejowej o pojemności cieplnej 300 kHU. Lampy 

olejowe stopniowo wychodzą z użytku. Ze względu na duży ciężar są ograniczeniem stosowania nowoczesnych 

technologii obrazowania typu tomosynteza.   

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie najnowocześniejszej lampy bezolejowej z kołpakiem o pojemności 

cieplnej 300 kHU, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.  

Propozycja zmiany zapisu WZ pkt 19 na:  



 
 

 

 

19.  Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy, 

zależnie od terminologii producenta)  
Min. 300 kHU   Bez punktacji  

  

  

  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia pkt 19 załącznika nr 1 do WZ stosownie do sugestii Wykonawcy. 

 

 
Pytanie nr 3  

Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ pkt 89  

  

89.  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 3 

letnią  gwarancję prawidłowego działania 

oferowanego urządzenia, obejmującą części 

zamienne, w tym lampę RTG wszystkie elementy 

peryferyjne, wymagane opłaty licencyjne oraz 

serwis (pełna gwarancja)  

Tak, podać  
(w pełnych latach)  

3lata  - 4lata - 0 pkt   
5lat i więcej  - 5pkt   
Kryterium 2  

Dziękujemy za wprowadzenie punktacji za premiowanie 5 letniej gwarancji.   

  
W celu otrzymania przez Zamawiającego jak najdłuższego okresu gwarancji, prosimy o podwyższenie wagi do 

10 punktów dla 5-letniego okresu gwarancji. Obecna punktacja może nie być wystarczająca do 

przedstawienia przez Wykonawców oferty z przedłużoną gwarancją.  
  
Propozycja zmiany zapisu WZ pkt 89 na:  

89.  Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 3 

letnią  gwarancję prawidłowego działania 

oferowanego urządzenia, obejmującą części 

zamienne, w tym lampę RTG wszystkie elementy 

peryferyjne, wymagane opłaty licencyjne oraz 

serwis (pełna gwarancja)  

Tak, podać  
(w pełnych latach)  

3lata  - 0 pkt  
4lata - 5 pkt   
5lat i więcej  - 10 pkt   
Kryterium 2  

 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia treść pkt.89 załącznika nr 1 do WZ bez zmian. 

 
 


