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Katowice, 06.07.2021r. 

Numer sprawy 1/7/2021/M 

Zamawiający: 
Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna 
ul. Kłodnicka 23 
40-703 Katowice 
NIP: 6342411063 
 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego 

 

 

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA SWZ (CZ.1) 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: 
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammografu 

  
Zamawiający Centrum Medyczne Femina Kapuśniak Waleczek Spółka Jawna, ul Kłodnicka 23,  
40-703 Katowice działając w trybie art. 284-286 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. 
zm.), zwanej dalej Ustawą, zamieszcza na stronie internetowej: https://www.femina.katowice.pl/konkurs/ 

treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami/modyfikacją SWZ. 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA pkt. 9 „Maksymalna wartość ekspozycji w mAs”  
Proszę  o  dodanie  punktacji  za  dany  parametr  lub  wymagać  co  najmniej  600mAs, na  rynku jest wiele 
systemów,  które  taki  parametr  zapewniają.  Warto  zapewnić  sobie  system  o  jak  najlepszych osiągach 
prądowych co wpływa na jego żywotność i jakość obrazowania, proponowane: 
 

9. Maksymalna wartość ekspozycji w mAs min. 600 mAs    

lub 

9. Maksymalna wartość ekspozycji w mAs min. 500 mAs  
 ≥  600  mAs  - 10pkt. 

 

Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy III LAMPA RTG pkt. 14 „Pojemność cieplna anody”  
Proszę o dodanie punktacji za dany parametr lub wymagać co najmniej 300 kHU, na rynku jest wiele systemów, 
które taki parametr zapewniają. Warto zadbać o system z jak największą pojemnością cieplną anody  jak   
i  kołpaka  oraz  oczywiście  o  samo  chłodzenie.  Lampa  jak  wiemy  to  bardzo  ważny  element aparatu  
mammograficznego  a  pojemność  cieplna  anody  to  ważny  czynnik  przy  jej  żywotności, proponowane:  
 

14. Pojemność cieplna anody min. 300 kHU    

lub 

14. Pojemność cieplna anody min. 160 kHU 
 ≥  300  kHU  - 10pkt. 
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Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy III LAMPA RTG pkt. 18 „Max prąd dużego ogniska”  
Proszę o  dopuszczenie  systemu  z wartością  danego parametru  120 mA.  Osiągane  prądy  są  zazwyczaj  
o  wiele  niższe.  Jest  to  wartość  w  zupełności  wystarczająca  i  nie  ma  racjonalnego  uzasadnienia  poza  
naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Jeżeli rzeczywiście są powody, dla których Państwu zależy na  
konkretnie takiej wartości danego parametru proszę zmienić parametr wymagany na „TAK/NIE”. Obecna postać 
tabeli z danym parametrem nie pozwala mi złożyć ważnej oferty na dostawę cyfrowego systemu 
mammograficznego, który jest wart rozważenia. 
Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy IV AUTOMATYKA pkt. 24 „Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi  na  
dalszy  ucisk  -  gdy  pierś  przestaje  zmieniać  swoją  grubość  ucisk  zatrzymuje  się  oferując optymalną jakość  
obrazu  przy  jak  najmniejszym  dyskomforcie  dla  pacjentki;  możliwość  aplikacji większego ucisku przez 
technika, jeśli uzna on to za stosowne” Bardzo proszę o usunięcie lub zmniejszenie punktacji za dany parametr, 
ponieważ mocno faworyzuję on jedno rozwiązanie. Co więcej dana funkcjonalność tak naprawdę nie ma wpływu 
na diagnostykę, istota mammografii to uzyskanie jak najlepszego obrazu diagnostycznego. Technik obsługujący 
aparat posiada wiedzę jaka siła kompresji powinna zostać zastosowana, aby taki wynik otrzymać. Oczywiście 
czasami może  się  to  wiązać  z  dyskomfortem  dla  pacjentki,  jednak  ucisk  jest  kluczowy  a  zbyt  lekki  może  
spowodować nie zauważenie istotnej zmiany w piersi. Nasz system oferuję możliwość dwustopniowego ucisku,  
którego  wartość  jest  deklarowana  przez  technika  podczas  instalacji  systemu  a  później kontrolowana, dzięki 
przyciskom przy pacjentce. 
Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy  V  STATYW  MAMMOGRAFICZNY  pkt.  29  „Minimalna  wysokość  górnej  powierzchni  stolika liczona 
od podłogi (lampa u góry) ułatwiająca badanie pacjentek siedzących na wózkach inwalidzkich (pacjentki, które 
nie mogą ustać)  
Proszę  o  dopuszczenie  systemu  z  wartością  danego  parametru  81  cm,  mamy  duże  doświadczenie  
w  systemach  mammograficznych  i  wiele  instalacji  za  sobą,  zarazem  systemów  analogowych  jak i cyfrowych, 
ponieważ zajmujemy się tym już 25 lat - również serwisem. Nigdy nie było sytuacji, że dane 81cm nie  
wystarczyło,  aby  umożliwić  badanie  pacjentce,  która  nie  może  ustać.  Standard  wózków inwalidzkich i ich 
wysokość siedziska od podłogi to 50cm czasami jest regulacja góra/dół. Jak wiemy linia sutka od pozycji siedzącej 
wynosi w wyjątkowych sytuacjach min 40cm zazwyczaj jest to wartość w okolicy 50 cm co łącznie daje nam ok 
90-100cm.  Zatem dany parametr min. 70 cm nie jest uzasadniony, ponieważ realnie nie będzie on nigdy 
wykorzystany a tylko narusza zasady uczciwej konkurencji. Jeżeli rzeczywiście są powody, dla których Państwu 
zależy na konkretnie takim podjeździe stołu proszę zmienić parametr wymagany  na  „TAK/NIE”. Obecna  postać  
nie  pozwala  mi  złożyć  ważnej oferty na  dostawę cyfrowego systemu mammograficznego, który jest wart 
rozważenia. 
Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy V STATYW MAMMOGRAFICZNY pkt. 30 „Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od 
podłogi ułatwiająca badanie pacjentek wysokich”  
Proszę o dopuszczenie systemu z wartością danego parametru 138 cm, ta 2cm różnica na pewno nie wpłynie 
na komfort pozycjonowania pacjentki lub możliwości diagnostyczne aparatu.  
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Wyjaśnienia: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
Treść w wierszu nr 30 tabeli załącznika nr 2 do SWZ zostaje zmieniona: 
 

30. 
Maksymalna wysokość górnej powierzchni 
stolika liczona od podłogi ułatwiająca badanie 
pacjentek wysokich 

min. 138 cm 
 Bez punktacji 

 

 
Pytanie nr 7 
Dotyczy V STATYW MAMMOGRAFICZNY pkt. 31 „Zakres obrotu głowicy”  
Proszę  o  dopuszczenie  systemu  cyfrowego  z  wartością  danego  parametru  315°,  ponieważ  nie  widzę 
diagnostycznego uzasadnienia czemu ma służyć taki duży zakres ruchu. Standardowe projekcje wymagane  
w  skriningu  bez  problemu  zostaną  uzyskane  w  zakresie  min.  315°  a  nawet  i  niższym.  Dany  parametr 
jedynie  mocno  ogranicza  konkurencyjność.  Przy  tym  rozwiązaniu  315°  oczywiście  mamy  możliwość 
ustawienia głowicy w pozycji -180° (detektor na górze, lampa na dole) do badań 2D zgodnie z aktualnym RMZ 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Obecna postać tabeli z danym  
parametrem  nie  pozwala  mi  złożyć  ważnej  oferty  na  dostawę  cyfrowego  systemu mammograficznego, 
który jest wart rozważenia.  
Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy V STATYW MAMMOGRAFICZNY pkt. 31 „Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko i imię 
pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia możliwości pomyłek - przypisania zdjęć do niewłaściwej 
osoby.”  
Proszę o zniesienie punktacji za powyższy parametr, gdyż opisuje on unikalną funkcję jednego dostawcy tym  
samym  go  faworyzując  w  postępowaniu  oraz  ograniczając  możliwość  zdobycia  punktów  innym oferentom.  
Wskazane  funkcje  nie  wpływają  na  jakość  obrazowania  całego  systemu  a  uważam,  że  to powinno być 
opisywane i punktowane w wymaganiach technicznych dostarczanego aparatu. Co więcej stacja technika jest 
zaraz obok aparatu przy której jesteśmy podczas wyzwolenia ekspozycji, także badanie jest  pod  ciągłą  kontrolą  
technika  i  nie  ma  możliwości,  aby  nastąpiła  pomyłka  przypisania  zdjęcia niewłaściwej osobie, gdyż na stacji 
technika widnieje imię i nazwisko pacjentki. 
Wyjaśnienia: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 
 
 Informuję ponadto, że w związku z powyższymi wyjaśnieniami, Zamawiający nie przedłuża terminu 
składania ofert, który wyznaczony został na 12.07.2021r. do godz. 12:00. 
 
 
 
 
 
        ……………………………………….. 

podpis Zamawiającego lub osoby  
upoważnionej do występowania w jego imieniu 

 
 
 
wyk. w 1 egz. 
 - informację zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: https://www.femina.katowice.pl/konkurs/ 

oraz przekazano Wykonawcy/Wykonawcom który/którzy skierował/skierowali pytania do SWZ. 
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