
 
 

 

 

 
Malbork, dnia 9 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 09.07.2021 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. 27 
 

27.   Aparat automatycznie dobiera optymalną siłę kompresji przy zachowaniu optymalnej 
jakości obrazu; technik ma możliwość  aplikacji większego ucisku  jeśli uzna  to za 
stosowne  

TAK/NIE  

 
Czy Zamawiający uzna poniższe rozwiązanie za równoważne i przyzna dodatkowe punkty? 
„Aparat automatycznie dobiera tempo kompresji (siła x czas) w zależności od gęstości badanej tkanki. Możliwość 
aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna to za stosowne” 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje zaproponowane rozwiązanie za równoważne treści pkt.27 załącznika nr 
1 do WZ. 

 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt. 54 
 

54.   Grubość obudowy detektora od strony 
pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie 
zwłaszcza tęższych pacjentek  

Max. 85 mm   TAK, 85 mm ≤ 65 mm – 5 pkt  
>65 mm – 0 pkt  

  
Kryterium 2  

  

 
Zwracamy się do Zamawiającego o usuniecie punktacji z w/w zapisów. 
 
W zakresie tego parametru należy wskazać, że mamy do czynienia z punktacją dotyczącą elementu 
konstrukcyjnego urządzenia, które nie ma żadnego wpływu na jego użytkowanie, funkcjonalność ani na jakość 
uzyskiwanych wyników. Mammografy ze stolikami o grubości od 65 do 85 mm skutecznie i bez najmniejszych 
problemów pracują w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce zarówno w wersji podstawowej, jak i z 
tomosyntezą oraz z biopsją i nigdy grubość obudowy detektora nie stanowiła problemu podczas 
pozycjonowania pacjentek, nawet tych tęższych. 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje treść pkt.54 załącznika nr 1 do WZ 

 
 
 



 
 

 

 

Pytanie nr 3 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do WZ, pkt.82 
 

82.   W ramach dostawy Wykonawca zapewni dostawę zintegrowanego z systemem PACS 
systemu monitorowania dawki pacjenta. System monitorowania dawki winien:  

- działać w sposób zgodny z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 kwietnia 2017 
„w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla 
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” - generować w sposób automatyczny 
raporty zgodne z ww. Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 kwietnia 2017r. 

TAK  

 
Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu?  
Posiadanie systemu monitorowania dawki nie jest wymagane prawem, natomiast informacje o dawce, którą 
podczas badania otrzymała pacjentka zapisywane są wraz ze zdjęciem w postaci DICOM. 
Należy również dodać, że wymóg ten ma znaczący wpływ na ostateczną cenę mammografu (podraża jego 
wartość) i na długość udzielonej gwarancji. 
Rezygnacja z  w/w zapisu pozwoli udzielić dłuższej gwarancji na cały mammograf cyfrowy, 
 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawił zmodyfikować treść pkt.82 załącznika nr 1 do WZ, na następujący. 

 

82.   W ramach dostawy Wykonawca zapewni funkcjonalność polegającą na zapisie 

informacji o dawce promieniowania, którą otrzymała pacjentka. Informacja o dawce 

promieniowania zapisywana jest w pliku cyfrowym w formacie DICOM. 

TAK  

 


