Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z prądem dla fluoroskopii pulsacyjnej 12 mA?
ODPOWIEDŹ
Nie. Zapis jak w SIWZ
Pytanie 2:
Czy w pkt. 5 Zamawiający wymaga obrazowania 3 D ponieważ jest wymóg izocentrum?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wymaga obrazowania 3D, jednak wymaga izocentrum bez konieczności
podnoszenia czy zniżania ramienia. Zapis jak w SIWZ.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści głębokość ramienia 68cm?
ODPOWIEDŹ
Nie. Zapis jak w SIWZ.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści, aby przewody a dokładnie jeden był na zewnątrz ze względu na
aktywny układ chłodzenia?
ODPOWIEDŹ
Nie. Zapis jak w SIWZ.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści ramię C bez możliwości obrotu i złożenia monitorów ze względu na
obecny problem „przytrzaśnięcia” palców?
ODPOWIEDŹ
Nie. Zapis jak w SIWZ.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający będzie wymagał bezprzewodowego przycisku nożnego?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie wymaga bezprzewodowego wyzwalacza nożnego, ale dopuszcza takie
rozwiązanie.
Pytanie 7:
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni, od daty
podpisania umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający.
Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG z ramieniem C, jako specjalistyczny sprzęt
rentgenodiagnostyczny, produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją
określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy
nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin ten może
być niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy Wykonawcy grożą kary umowne.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 8 tygodni od
daty podpisania umowy.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wymaga nieprzekraczalnego terminu dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu do
dnia 22.12.2015r.
Pytanie 8:
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
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Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie
powyższej propozycji.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający mając na myśli zapis „dni robocze” ma na myśli „dni robocze z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy”.
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