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Dot.: Dostawa mammografu cyfrowego wraz z instalacją 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAPISÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA ZAPISÓW ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 

Zamawiający, działając na podstawie rozdz. XII zapytania ofertowego informuje, co następuje: 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W przedmiotowym postępowaniu, w dniu 29 grudnia 2021r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego. 

Zamawiający przekazuje (poprzez udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania), treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami.  

Pytanie nr 1 

Dotyczy Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Dodatkowe wymagania dotyczące systemu kontroli jakości:  

"Zestaw do kontroli mammografu w zakresie przewidzianym dla testów podstawowych zgodnie z obowiązującym 

prawem, w tym  

- obrazy testowe TG18 – QC, SMPTE,  

- zestaw fantomów pozwalających na wykonanie testów podstawowych kontroli jakości w obowiązującym zakresie  

Bezterminowa, dodatkowa licencja dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do wspomagania 

testów podstawowych kontroli jakości i oceny narażenia pacjentów na działanie promieniowania (w tym 

automatyczne porównanie z dawkami referencyjnymi)  z integracją dostarczanego mammografu.”  

 

a)  Czy Zamawiający wymaga zainstalowania na stacji diagnostycznej obrazu testowego TG18-QC lub 

obrazu testowego SMPTE z możliwością wyświetlania tego obrazu na monitorach diagnostycznych z 

poziomu użytkownika ? 

 

Odpowiedź: TAK 

 

b)  Czy przez zestaw fantomów pozwalający na wykonanie testów podstawowych kontroli jakości 

Zamawiający rozumie zestaw wyposażenia wystarczający do wykonywania testów podstawowych 

kontroli jakości zgodnie z obowiązującym prawem ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostawy zestawu fantomów do kontroli jakości 

 



c)  Czy Zamawiający może poinformować do jakiego oprogramowania do wspomagania testów 

podstawowych kontroli jakości i oceny narażenia pacjentów na działanie promieniowania posiadanego 

przez Zamawiającego (nazwa, wersja, producent) ma zostać wykupiona bezterminowa licencja? 

 

Odpowiedź: Zamawiający posiada oprogramowanie Radpal 

 

d)  Czy w przypadku, jeżeli producent oprogramowania do wspomagania testów podstawowych kontroli 

jakości i oceny narażenia pacjentów na działanie promieniowania nie udziela licencji bezterminowych, 

można zaoferować licencję na czas trwania gwarancji na mammograf (5 lat) z możliwością jej 

przedłużania? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga licencji bezterminowej 

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 


