Centrum Medyczne MEDYK
35-055 Rzeszów,
ul. Szopena 1
Rzeszów, 2020-11-07

Znak sprawy: P/2/2020

O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany treści SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek
o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę i montaż mammografu cyfrowego dla Centrum Medycznego MEDYK Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie. Dostawa realizowana w ramach programu wieloletniego
„Narodowa Strategia Onkologiczna” zadania pn. zakup aparatury diagnostycznej dla
wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w 2020 r.”

Treść
wspomnianego
pytania
Zamawiającego jest następujące:

oraz

stanowisko

(wyjaśnienia)

Pytanie 1
Dotyczy SIWZ, 3. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 3.1
Prosimy o dopuszczenie mammografu Selenia Dimensions firmy Hologic, systemu najczęściej
instalowanego na świecie jak i w Polsce.
Wyposażony:
1. Mammograf cyfrowy spełniający wszystkie obowiązuje w Polsce wytyczne dotyczące prowadzenia
badań mammograficznych przesiewowych oraz pogłębionej diagnostyki; Najważniejsze podzespoły
min. detektor, generator, gantry, stacja akwizycyjna - wyprodukowane przez tego samego producenta.
2. Generator wysokoczęstotliwościowy wbudowany w statyw (w gantry) mammografu.
3. Ogniska lampy RTG: małe ognisko 0.1mm, duże ognisko 0.3 mm - zgodnie z normą IEC336 lub
równoważną.
4. Lampa RTG z anodą o pojemności 300 kHU.
5. Czas między ekspozycjami diagnostycznymi 25s.
(Czas krótszy niż pół minuty w żaden sposób nie przekłada się na użytkowanie aparatu. Technik nie
jest w stanie po wykonaniu pierwszej ekspozycji w ciągu 15 sekund ocenić zdjęcie, a następnie
ustawić pacjentkę do kolejnej projekcji. Wymóg max 15 sekund jest jedynie ograniczaniem
konkurencji)
6. Test detektora zalecany przez producenta z jednotygodniowym interwałem
(Producent oferowanego przez nas mammografu zaleca test detektora raz w tygodniu. Nie jest to
wymóg konieczny do pracy i funkcjonowania aparatu, a jedynie dbanie o jak najwyższą jakość
otrzymywanych zdjęć. Taki test zajmuje kilka minut. Użytkownik każdego mammografu zobowiązany
jest do wykonywania testów codziennych i tygodniowych. Wszystko to ma na celu zapewnienie jak
najwyższych standardów jakości)
7. Rozwiązania zapewniające ergonomię pracy oraz komfort badania: zakres regulacji wysokości
detektora w pionie 70-140 cm.
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8. Zakres obrotu gantry 350 stopni.
(oferowany przez nas zakres 350 stopni umożliwia wykonanie wszystkich możliwych ekspozycji)
9. W rozwiązania zapewniające ergonomię pracy oraz komfort badania min. automatyczne
przesuwanie płytki uciskowej 18x24cm do projekcji skośnych; płytka uciska pod kątem w stosunku do
detektora zmniejszając dolegliwości bólowe oraz lepiej dociskając część brodawkową sutka. Zakres
regulacji 70-141cm, grubość detektora od strony klatki piersiowej 85mm. Mammograf wyposażony w
dodatkową płytkę dedykowaną do obrazowania małych iersi.
(Zamawiający oczekuje grubości 70mm, oferowany przez nas mammograf posiada jedyni 15 mm
grubszą obudowę detektora. Taka różnica w żaden sposób nie przekłada się na użytkowanie, a jest to
jedynie część konstrukcyjna mammografu. Wymagany przez Zamawiającego pilot jest gadżetem
oferowanym tylko i wyłączenie przez firmę GE. To technik jest odpowiedzialny za ułożenie piersi w
tym za dobór siły ucisku, dodatkowo tłumaczenie każdej pacjentce jak funkcjonuje pilot znacząco
utrudnia i przedłuża całe badanie)
10. Diagnostyczna stacja lekarska spełniająca polskie wytyczne i regulacje.
11. Fantomy do testów podstawowych, testy akceptacyjne po instalacji
Obecny zapis spełnia tylko mammograf firmy GE co narusza art. 7 ust. 1 Ustawy poprzez naruszenie
zasady nakazującej prowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości oraz naruszenie innych
pozostających w związku z art. 7 przepisów, tj.:
1. art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy poprzez dokonanie niejednoznacznego i nieuwzględniającego wszystkich
istotnych wymagań opisu przedmiotu zamówienia lub w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,
a także w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na
sporządzenie oferty, co będzie skutkowało nieporównywalnością złożonych ofert i w konsekwencji
niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych;
2. art. 29 ust. 3 i 30 ust. 4 Ustawy poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazuje
na dostarczenie rozwiązań konkretnych podmiotów, co świadczy o ich uprzywilejowaniu i
wyeliminowaniu innych wykonawców, a nie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia;
Odpowiedź:
Prosimy o wskazanie w zakresie, których parametrów opisanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, Wykonawca chce aby Zamawiający dokonał zmiany. Wówczas zamawiający dokona
oceny i dokona zmiany tych parametrów lub pozostawi zapisy bez zmian.
Pytanie 2
Dotyczy SIWZ, 3. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 3.2
Prosimy o zmianę terminu gwarancji na minimum 24 miesiące, czyli okres trwania odpowiedzialności
sprzedawcy z tytułu rękojmi, która w Polsce wynosi 2 lata. Przy obecnym zapisie oferent, który złoży
ofertę z 12 miesięczną gwarancją i tak będzie musiał realizować naprawę po tym okresie z tytułu
rękojmi (do 24mc od protokolarnego odbioru).
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji bez zmian.
Pytanie 3
Dotyczy SIWZ, 3. Opis przedmiotu zamówienia
Prosimy o potwierdzenie, że oferowany mammograf musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcję
tomosyntezy, badań z kontrastem, biopsji na dzień składania ofert, zgodnie z opisem przedmiotu
konkursu „Narodowa Strategia Onkologiczna” Ministerstwa Zdrowia:
„I. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest zadanie, którego celem jest dążenie do zapewnienia dostępu do
najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób
nowotworowych poprzez wymianę u realizatorów zadania:
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- wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych na nowe aparaty cyfrowe
(podstawowe aparaty z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje), dedykowane do pracowni
stacjonarnych podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z
publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu
profilaktyki raka piersi.”
Brak takiego zapisu może prowadzić do unieważnienia przetargu.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza do opisu przedmiotu zamówienia wymóg:
Mammograf musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcję tomosyntezy, badań z kontrastem,
biopsji.
Pytanie 4
Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu?
Odpowiedź:
Zamawiający uznaje zgłoszenie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Pytanie 5
Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych
(w przypadku wymiany części zamiennych sprowadzanych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania
usterki.
Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych
uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego
uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu
na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a
więc o czas transportu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę, tym samym §9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych w terminie do 5 dni roboczych (bez
wymiany części) i do 10 dni roboczych (w przypadku konieczności wymiany części), liczony od
zdiagnozowania usterki. Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do
podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 48 h.
Pytania 6
Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj
zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest
możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.
Odpowiedź
Zamawiający dopuścił w odpowiedzi nr 5 powyżej termin na usunięcie wad do 10 dni roboczych co
jest równoznaczne z terminem 14 dni liczonych kalendarzowo.
Pytanie 7
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że
przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny mammograf i w tym przypadku nie ma
możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, gdyż jest to aparat na stałe mocowany do podłoża,
wymaga to również uzyskanie pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu.
Uruchomienie zastępczego mammografu możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego
pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim
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okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić
uszkodzony system.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od
wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku mammografu
cyfrowego.
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z konieczności dostarczania urządzenia zastępczego tym samym usuwa z
wzoru umowy §9 ust. 5.
Pytanie 7
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od postanowienia
umowy opisanego w § 9 ust.5? Przedmiot zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas
dostawy od producenta wynosi kilka tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego i komputerowego
przez producenta należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego,
kalibrację oraz wykonanie wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje
uruchomienie systemu. Końcowym zaś elementem zajmującym również dużo czasu jest formalny
odbiór pomieszczeń. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet skomplikowanej naprawy
będzie możliwe w terminie wymaganym przez Zamawiającego niż dostarczenie urządzenia
zastępczego.
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z konieczności dostarczania urządzenia zastępczego tym samym usuwa z
wzoru umowy §9 ust. 5.
Pytanie 8:
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 6: z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe
zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie
przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas każdej naprawy, również takiej, która nie
ma wpływu na funkcjonowanie systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas
całkowitej niesprawności urządzenia.
W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zapisu umowy: „Okres gwarancji zostanie
automatycznie wydłużony o czas całkowitej niesprawności urządzenia. W przypadku wymiany
urządzenia na nowy, wolny od wad, okres gwarancji określony w ust. 2 biegnie na nowo od daty jego
odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę, tym samym §9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas całkowitej niesprawności urządzenia. W
przypadku wymiany urządzenia na nowy, wolny od wad, okres gwarancji określony w ust. 2 biegnie na
nowo od daty jego odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.”
Pytanie 9:
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić
do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów
Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych
nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia
zasady proporcjonalności. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych, co
umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok
KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania drugiego do § 7 o następującym brzmieniu:
„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie
umowy wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2.”
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę tym samym dodaje do § 7 ust. 2 zdanie drugie o treści:
„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie
umowy wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2.”
Pytanie 10:
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 8: Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją
niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się
ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co
najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach
wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje zmianę par. 9 ust. 8 i wskazanie, że
uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje
wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na
zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej
w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i
nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość
jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego
przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie,
zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko
dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego
zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc nowe, następujące brzmienie par.
9 ust. 8:
„8. Przepisy ust. 1 – 7 powyżej nie uchybiają przepisom o rękojmi za wady fizyczne i prawne
zgodnie z KC, z tym zastrzeżeniem, że Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od
umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę tym samym § 9 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
Przepisy ust. 1 – 7 powyżej nie uchybiają przepisom o rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z
KC, z tym zastrzeżeniem, że Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”
Pytanie 11:
Dotyczy wzoru umowy § 9: Brzmienie postanowień par. 9 nie uwzględnia sytuacji, w których
powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów
trzecich. W związku z tym, prosimy o rozważenie dodania do par. 9 kolejnego ust. 9, precyzującego
w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko
Wykonawcy:
„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:
a)
niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
instrukcją użytkowania;
b)
mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
c)
samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
d)
jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;
e)
uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
zalanie itp.).”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę tym samym dodaje do § 9 wzoru umowy pkt 9 o treści:
„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:
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a)
niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
instrukcją użytkowania;
b)
mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
c)
samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
d)
jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;
e)
uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
zalanie itp.).”
Pytanie 12:
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna adaptacja pomieszczeń przeznaczonych do instalacji
mammografu tak by spełniały wymogi producenta sprzętu oraz odpowiednie polskie przepisy
dotyczące pracowni radiologicznych leży po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:
Czy Zamawiający potwierdzi , że w pomieszczeniu przeznaczonym dla instalacji mammografu jest
sprawna wentylacja o wydajności wymaganej przepisami?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający potwierdza, że pomieszczenie ma aktualny przegląd kominiarski i spełnia wymogi
wydajności wymaganej przepisami.
Pytanie 14:
Prosimy o wskazanie drogi transportowej urządzenia z parkingu do pomieszczeń w których ma
nastąpić instalacja. Czy na drodze występują schody , windy?
Odpowiedź:
Pomieszczenie usytuowane jest w przyziemiu z dostępem do windy, nie ma żadnych większych
przeszkód po drodze.

Pytanie 15:
Jeśli transport urządzenia ma się odbywać przy pomocy windy to prosimy o zapewnienie obecności
serwisu windy podczas dostawy urządzenia.
Odpowiedź:
W razie potrzeby zostanie wezwany serwis.

Pytanie 16:
Czy Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o
odpowiednich parametrach ? Wymagana dostępna moc pobierana przez urządzenie, które chcemy
zaoferować to ok 5kVA ( maksymalny chwilowy pobór mocy)
Odpowiedź:
Tak będzie zapewniony.

Pytanie 17:
Czy Zamawiający zapewni możliwość zakotwienia urządzenia do podłogi zgodnie z wymaganiami
producenta:
- minimalna grubość podłogi do instalacji kotw -120mm
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- maksymalna siłą wyrywająca kotwy 760 daN
- powierzchnia podłogi musi być wypoziomowana dopuszczalne nierówności do 2,5mm /metr.
Odpowiedź:
Podłoga spełnia powyższe wymagania.

Pytanie 18:
Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mb/s ( upload/download)
ze stałym adresem IP oraz urządzenie sieciowe umożliwiające zestawienie tunelu VPN w celu zdalnej
diagnostyki tomografu?
Odpowiedź:
Tak łącze internetowe, będzie zapewnione.

Pytanie 19:
Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o
parametrach jak w poprzednim pytaniu i wyrazi zgodę na instalację odpowiedniego urządzenia
dostarczonego przez Wykonawcę w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki tomografu?
Odpowiedź:
Nie dotyczy

Pytanie 20:
Jeśli na oba poprzednie pytania odpowiedź brzmi nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na
uruchomienie zdalnej diagnostyki za pomocą urządzenia sieciowego z modułem 3G dostarczonego i
opłacanego przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Nie dotyczy

Pytanie 21:
Prosimy o informację w pobliżu miejsca instalacji urządzenia znajdują się punkty dostępu do
istniejącej sieci IT (systemu PACS / RIS).
Odpowiedź:
Nie obecnie nie istnieje, jest planowany.

Pytanie 22:
Prosimy o informację kto jest dostawcą systemu PACS /RIS, z którym należy zintegrować urządzenie.
Odpowiedź:
Na chwilą obecną nie ma,

Pytanie 23:
Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje odpowiednimi licencjami umożliwiającymi
podłączenie zamawianej aparatury medycznej do systemu PACS/RIS czy zakup licencji leży po
stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie posiadamy

Pytanie 24:
Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie projektu osłon stałych dla nowego urządzenia leży po
stronie Zamawiającego?
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Odpowiedź:
Tak potwierdza, w tym celu będą potrzebne niezbędne dokumenty techniczne urządzenia.

Pytanie 25:
Czy Zamawiający potwierdza , że uzyskanie odpowiednich zgód wydawanych przez WSSE i
wymaganych do uruchomienia pracowni leży po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 26:
Czy Zamawiający Wyrazi zgodę by szkolenia aplikacyjne dotyczące obsługi urządzenia odbyły się po
uzyskaniu zgody WSSE na uruchomienie pracowni? Szkolenia odbywające się wówczas można
wykonywać z udziałem pacjentów co jest najkorzystniejsze dla szkolonego personelu Zamawiającego.
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 27:
Czy Zamawiający potwierdza, że usunięcie istniejącego starego mammografu leży po stronie
Zamawiającego ?
Odpowiedź:
Tak
Dodatkowe zmiany wprowadzone przez Zamawiającego:

1. W pkt 15.11 jest:

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym
nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: „Oferta
przetarg na dostawę mammografu cyfrowego nie otwierać przed 10.11.2020 przed godziną 10:15”.

Zamawiający zmienia pkt 15.11 na:
Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym
nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: „Oferta
przetarg na dostawę mammografu cyfrowego nie otwierać przed 12.11.2020 przed godziną 10:15”.

2. W pkt 16.1 jest:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów
do dnia 10.11.2020 do godz. 10:00.
Zamawiający zmienia pkt 16.1 na:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055
Rzeszów do dnia 12.11.2020 do godz. 10:00.

3. W pkt 16.3 jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.11.2020 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 406,
ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów
Zamawiający zmienia pkt 16.3 na:
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.11.2020 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 406,
ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

Zamawiający
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