Poliklinika Dąbrowska
Prinn Sp. z o.o.

Al. Józefa Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza, 25.06.2021
Informacja o pytaniach do WZ

Poliklinika Dąbrowska

Dotyczy: „Zakup mammografu dla Polikliniki Dąbrowskiej PRINN Spółka z

Prinn Sp. z o.o.

ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej”.

Al. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa
Górnicza
Sąd Rejonowy
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
Nr KRS: 0000165773

1. Adresat;
NIP: 629-22-53-709

2. a/a
Regon: 278064326
Kapitał zakładowy:
202500,- PLN
Zarząd:
Prezes Zarządu
Małgorzata JabłońskaZarębska
Wiceprezes Zarządu
Jarosław Hanaś
Członek Zarządu
Michał Zarębski

Tel.: sekretariat
+48 32 639-01-01
Fax:
+48 32 639-01-02
Dział Handlu i Rozwoju
tel. +48 32 639-01-27

e-mail:
Sekretariat
sekretariat@prinn.dabrowa.pl

Biuro Zarządu

Zamawiający informuje, że wykonawca/y zwrócili się do zamawiającego z
wnioskiem o wyjaśnienie treści WZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuści stacje opisową bez funkcjonalności wyświetlania
badań bez tomosyntezy? Jest to obecnie rzadko wykonywane w Polsce
badanie, które nie jest wymagane jako funkcja mammografu w tabeli
parametrów ?
Odpowiedź:
Dopuszczamy stację opisową bez funkcjonalności wyświetlania badań
tomosyntezy.
Pytanie 2:
Prosimy Zamawiającego o usunięcie z wymaganego zakresu szkoleń punktu
związanego z tomosynteza
Odpowiedź:
Paragraf 7 pkt. 1 umowy został zmodyfikowany o zapisy dot. tomosyntezy
Pytanie 3:
Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach
przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu,
Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które
nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie
oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta
dla serwisu i sprzedaży oferowanego mammografu?

biurozarzadu@prinn.dabrowa.pl

Dział Handlu i Rozwoju
prinn@dabrowa.pl
www.prinn.dabrowa.pl

Odpowiedź:
Oświadczenie producenta o spełnieniu wszystkich wymaganych parametrów
aparatu będzie honorowane przez Zamawiającego .
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, zamawiający dokonuje
modyfikacji załączników do WZ i wraz z niniejszymi odpowiedziami
przekazuje zmodyfikowane załączniki nr 1- Formularz Ofertowy i nr4 – Wzór
umowy
Wprowadzone modyfikacje należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

