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Warszawa, dnia 10/10/2018 

ZZP.ZP.175/18.823.18 

      WYKONAWCY 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Dostawę 

fabrycznie nowej aparatury medycznej: Gamma kamera Spect-Ct w liczbie 4 sztuk. 

znak sprawy: ZZP- 175/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na poniższe 

kwestie: 

 

1. Dotyczy Załącznika nr 2a do oferty „Specyfikacja granicznych parametrów techniczno-

użytkowych, pkt. 5, („Urządzenie wraz z komponentami oznaczone znakiem CE zgodnie z dyrektywą 

93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile oznaczenie dotyczy danego elementu).”), oraz 

Załącznika nr 2b do oferty „Specyfikacja ocenianych parametrów techniczno-użytkowych, pkt. 

10, („Dla WIM, BCO i WSS (dla każdego z 3 ośrodkow) dodatkowo: oprogramowanie do dozymetrii w radioterapii 

wewnętrznej, systemowej i selektywnej (tj SIRT) umożliwiające obliczenia rozkładu dawki metodami: specyficznymi dla 

pacjenta (np. metoda Voxel S) oraz w oparciu o fantom z zaimplementowanymi metodami obliczeniowymi IDAC-Dose 

2.1. Licencja bezterminowa dla 1 użytkownika.”):   

Zwracamy uwagę na fakt, że dostępne na rynku oprogramowanie do dozymetrii w radioterapii 

wewnętrznej, systemowej i selektywnej, spełniające wymagania opisu nie posiada znaku CE. Prosimy o 

potwierdzenie, że analogicznie jak w postępowaniu na  dostawę  fabrycznie nowej aparatury medycznej: 

Gamma kamery SPECT – CT w liczbie 7 sztuk (postępowanie znak:  ZZP-174/18), gdzie opis 

oprogramowania do dozymetrii w radioterapii wewnętrznej, systemowej i selektywnej jest tożsamy, a 

wymóg posiadania znaku CE (pkt. 4, załącznika 2a do postępowania ZZP-174/18) dotyczy całości 

przedmiotu zamówienia z wyłączeniem oprogramowania do dozymetrii:  

4. Urządzenie wraz z komponentami oznaczone 
znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. 
Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile 
oznaczenie dotyczy danego elementu). 

Nie dotyczy p. 22 tabeli Parametry punktowane 

TAK 

 

 

zapis w załączniku 2a, pkt. 5, postepowania ZZP-175/18 powinien brzmieć: 

5. Urządzenie wraz z komponentami oznaczone 
znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. 
Elementy wyposażenia ze znakiem CE (o ile 
oznaczenie dotyczy danego elementu). 

Nie dotyczy p. 10 tabeli Parametry punktowane 

TAK 
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Tak, Zamawiający potwierdza, tym samym poprawia omyłkę redakcyjną 
 

2. Zauważyliśmy rozbieżność odpowiedzi na pytanie nr 72, udzielonej w piśmie z dnia 02.10.2018, pismo 

znak: ZZP.ZP.175/18.747.18 z zapisami załącznika 2a zmodyfikowanego w dniu 02.10.2018, 

Specyfikacja granicznych parametrów techniczno-użytkowych, pkt 28 (dotyczy czułości kolimatorów 

LEHR). Prosimy o potwierdzenie czy zapisy w tabeli są obowiązujące. 

 

Zamawiający informuje iż wiążącą odpowiedzią na pytanie jest odpowiedź nr 72 w piśmie z dnia 

02.10.2018 r. Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę redakcyjną i pozostawia pierwotną treść pkt 

28 tabeli z załącznika 2a do SIWZ: “Kolimatory niskoenergetyczne, wysokiej rozdzielczości (LEHR) o 

czułość  ≥ 200 cpm/ µCi – 2 szt. (po jednej sztuce do każdego z detektorów) mierzonej zgodnie ze 

standardem NEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


