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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28 Świętochłowice, dnia 24 maja 2011 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę błon, kaset RTG, wywoływaczy
                       i utrwalaczy; znak sprawy: 15/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
nr 113, poz. 759 j.t.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz dokonuje
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Stosowanie kaset o wzmocnieniu 800 miało uzasadnienie, kiedy w powszechnym użyciu były
błony rentgenowskie z emulsją tradycyjną o małej czułości, Obecnie stosuje się błony emulsją
tabletkową, która pozwala na stosowanie wystarczająco niskiej dawki przy stosowaniu z ekranami
wzmacniającymi klasy 400 pozwala na uzyskanie kilkakrotnie większej rozdzielczości obrazu niż
z ekranami klasy 800.
Czy Zamawiający wyrazi zgodna zaoferowanie kaset z ekranami wzmacniającymi klasy 400?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 11: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 13 x 18
wzmocnienie 800” nadając jej brzmienie :” Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 13 x 18
wzmocnienie 400.”
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 12: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 18 x 24
wzmocnienie 800” nadając jej brzmienie :” Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 18 x 24
wzmocnienie 400.”
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 13: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 24 x 30
wzmocnienie 800” nadając jej brzmienie : ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 24 x 30
wzmocnienie 400.”
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Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 14: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 30 x 40
wzmocnienie 800” nadając jej brzmienie: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 30 x 40
wzmocnienie 400.”
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 15: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 20 x 40
wzmocnienie 800” nadając jej brzmienie: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 20 x 40
wzmocnienie 400.”
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 16: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 35 x 35
wzmocnienie 800” nadając jej brzmienie: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 35 x 35
wzmocnienie 400.”
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 17: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 43 x 35
wzmocnienie 800” nadając jej brzmienie: ”Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 43 x 35
wzmocnienie 400.”

Pytanie nr 2:
W SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości po 2 szt. dla poz. 1-8.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w ilości 20 szt. w jednym rozmiarze np.
24x30 oraz dodatkowo próbki błon zębowych?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 5
pkt 5 a: „próbki po 2 szt. z pozycji 1 - 8 (błon RTG), w celu sprawdzenia zaoferowanego
asortymentu  z ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” nadając mu brzmienie:
„próbki błon RTG z pozycji 1 – 8- 10 szt. jednego wybranego formatu, w celu sprawdzenia
zaoferowanego asortymentu  z ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania w przypadku wzrostu
ceny przez producenta?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:
Czy błony, odczynniki i kasety mają być tego samego producenta i tej samej marki co gwarantuje
pełną kompatybilność?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie określa jednoznacznie, dopuszcza się zatem zaoferowanie błon, odczynników
i kaset tego samego lub różnych producentów oraz marek, z zastrzeżeniem iż zaoferowane błony,
odczynniki i kasety muszą być kompatybilne.

Pytanie nr 5:
Czy opakowania po odczynnikach chemicznych maja być niekaucjonowane.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie określa jednoznacznie, dopuszcza się zatem zaoferowanie odczynników
chemicznych w opakowaniach kaucjonowanych lub niekaucjonowanych.

Pytanie nr 6:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia próbek 10 szt. z jednego wybranego rozmiaru,
co pozwoli Zamawiającego na zweryfikowanie zaoferowanego asortymentu, a Wykonawcom



3

znacznie ułatwi pracę i obniży koszty w przygotowaniu ofert, ponieważ błony pakowane są po 100
szt..
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 5
pkt 5 a: „próbki po 2 szt. z pozycji 1 - 8 (błon RTG), w celu sprawdzenia zaoferowanego
asortymentu  z ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” nadając mu brzmienie:
„próbki błon RTG z pozycji 1 – 8- 10 szt. jednego wybranego formatu, w celu sprawdzenia
zaoferowanego asortymentu  z ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 1: ”Błona RTG 13 x 18 obr. automat. /a100/” nadając jej
brzmienie : ”Błona RTG 13 x 18 obr. automat. /a100/ niebieskoczuła”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 2: ”Błona RTG 18 x 24 obr. automat. /a100/” nadając jej
brzmienie : ”Błona RTG 18 x 24 obr. automat. /a100/ niebieskoczuła”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 3: ”Błona RTG 24 x 30 obr. automat. /a100/” nadając jej
brzmienie : ”Błona RTG 24 x 30 obr. automat. /a100/ niebieskoczuła”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 4: ”Błona RTG 30 x 40 obr. automat. /a100/” nadając jej
brzmienie : ”Błona RTG 30 x 40 obr. automat. /a100/ niebieskoczuła”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 5: ”Błona RTG 20 x 40 obr. automat. /a100/” nadając jej
brzmienie : ”Błona RTG 20 x 40 obr. automat. /a100/ niebieskoczuła”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 6: ”Błona RTG 35 x 35 obr. automat. /a100/” nadając jej
brzmienie : ”Błona RTG 35 x 35 obr. automat. /a100/ niebieskoczuła”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku
nr 1- Formularzu Ofertowym- poz. 7: ”Błona RTG 43 x 35 obr. automat. /a100/” nadając jej
brzmienie : ”Błona RTG 43 x 35 obr. automat. /a100/ niebieskoczuła”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na przetargu nieograniczonego na dostawę
błon, kaset RTG, wywoływaczy i utrwalaczy; znak sprawy: 15/ZA/11, na dzień 30.05.2011 r. do
godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet I- Błony, kasety RTG, wywoływacze i utrwalacze

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

WARTO ŚĆ
NETTO VAT

WARTO ŚĆ
BRUTTO PRODUCENT

1. Błona RTG 13 x 18 obr. automat. /a 100/ niebieskoczuła op. 16
2. Błona RTG 18 x 24 obr. automat. /a 100/ niebieskoczuła op. 33
3. Błona RTG 24 x 30 obr. automat. /a 100/ niebieskoczuła op. 35
4. Błona RTG 30 x 40 obr. automat. /a 100/ niebieskoczuła op. 25
5. Błona RTG 20 x 40 obr. automat. /a 100/ niebieskoczuła op. 15
6. Błona RTG 35 x 35 obr. automat. /a 100/ niebieskoczuła op. 25
7. Błona RTG 43 x 35 obr. automat. /a 100/ niebieskoczuła op. 75
8. Błona zębowa /a 150/ op. 16
9. Wywoływacz do obróbki automat. /a 2 x 20L/ op. 65
10. Utrwalacz do obróbki automat. /a 2 x 20L/ op. 65
11. Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 13 x 18 wzmocnienie 400 szt. 2
12. Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 18 x 24 wzmocnienie 400 szt. 2
13. Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 24 x 30 wzmocnienie 400 szt. 2
14. Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 30 x 40 wzmocnienie 400 szt. 2
15. Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 20 x 40 wzmocnienie 400 szt. 2
16. Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 35 x 35 wzmocnienie 400 szt. 2
17. Kaseta z okienkiem identyfikacyjnym + ekran 43 x 35 wzmocnienie 400 szt. 2

Razem  

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
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2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I: .................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I: ................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:.................................................................................................................................................................................................................

………………………………..

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)


