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Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

 

Zawiadomienie 

 

 W postępowaniu przetargowym pn. „Zakup i dostawa wraz z montażem 

pantomografu z tomografem” nr ref. sprawy SPZOZ Izabelin/3/2020/Pn., wpłynęły 

zapytania w związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że: 

 

Pytanie 1 
1. Zamawiający w wymaganych parametrach technicznych podaje: 
 "Największe pole obrazowania - okres 6 miesięcy min. 8x9cm i 8x5cm" 
Czy parametry te obowiązują dla aparatu przez pierwsze 6 miesięcy czy po 6 
miesiącach? 
Odpowiedź: 

Pole obrazowania-okres 6 miesięcy min. 8x9cm i 8x5cm”. Te parametry obowiązują 
dla aparatu przez okres 6 miesięcy od instalacji i uruchomienia aparatu. 
 
 
Pytanie 2 
Zamawiający w wymaganych parametrach technicznych podaje: 
"Możliwość upgrade urządzenia do pola obrazowania 8x9cm i 8x5cm po okresie 6 
miesięcy" 
Czy Zamawiający wymaga upgrade wliczonego w cenę oferty i zobowiązuje 
Wykonawcę do jego wykonania w ramach złożonej oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga upgrade’u wliczonego w cenę oferty i nie zobowiązuje 
Wykonawcy do jego wykonania w ramach złożonej oferty. Jednakże Zamawiający 
oczekuje w kolejnym etapie, możliwość upgade’u do pola obrazowania 8x9cm od 
Dostawcy 
 
 
 



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Izabelinie 

ul. K. Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin 

tel.:  (22) 722 63 21,  tel./fax:  (22) 722 61 14 

NIP:  118-14-66-813   REGON: 016000520 

www.spzozizabelin.pl    e-mail: przychodnia@spzozizabelin.pl 
 

 

Pytanie 3 

Zamawiający wymaga parametru Maksymalny prąd lampy >= 15mA Czy 
Zamawiający dopuści urządzenie posiadające maksymalny prąd lampy 14mA co jest 
wartością optymalną dla urządzeń z dużym polem obrazowania i pozwala zmniejszyć 
dawkę promieniowania przyjętą przez pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga parametru maksymalny prąd lampy>=15mA. Zamawiający 
wymaga urządzenia posiadającego minimalny lub większy prąd lampy niż 15mA. 
 
 
Ponadto Zamawiający informuje, że: 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w Rozdziale XII pkt 6 poprzez zmianę w tabeli 
nazwy postępowania: 
Z: 
„Zakup i dostawa unitu stomatologicznego” 
Na: 
„Zakup i dostawa wraz z montażem pantomografu z tomografem” 
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