
 
 
 
 
 
 
 

Katowice, 25.05.2020r. 
TG/82/20/2020 
 
 

Odpowiedzi do Pakietu nr 5 – część 3 
 
 
Pytanie 1 
W 17 odpowiedzi na pytania z 15.05.2020 Zamawiający zmieniając pierwotny zapis z tabeli 
wymaganych parametrów technicznych (pkt 25), uniemożliwił naszej firmie złożenie ważnej oferty. 
Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne do udzielonej odpowiedzi i dopuści kratkę o 
jednej ogniskowej dopasowanej do oferowanego, dopuszczonego przez Zamawiającego zakresu SID? 
W urządzeniu, które chcemy zaoferować brak zmiennej ogniskowej nie jest wadą kratki, lecz wynika z 
naturalnych różnic konstrukcyjnych między naszym aparatem a urządzeniami innych producentów i 
nie wpływa negatywnie na jakość obrazu.  
Jedna kratka o stałej ogniskowej, dopasowanej do stosowanych w aparacie SID, pozwala na 
konstrukcję o mniejszej odległości blat stołu – detektor niż w urządzeniach innych producentów, a 
tym samym zapewnia mniejsze zniekształcenia (powiększenia) na wykonywanych zdjęciach. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści lampę RTG, której kołpak posiada 1,7 MHU pojemności cieplnej? Rozwiązanie 
posiada aktywny tryb chłodzenia (wiatrak), który przyspiesza odprowadzanie ciepła i tym samym 
zwiększa efektywność wychładzania kołpaka.  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kołpaka lampy z pojemnością cieplną 1,7MHU i aktywnym 
systemem chłodzenia.  
 
Odpowiedź: Nie , zamawiający  nie dopuszcza. Lampa RTG, której kołpak posiada 1,7 MHU pojemności 
cieplnej.Wielu producentów wytwarza aparaty RTG typu telekomando  z lampami o wymaganej 
pojemności cieplnej kołpaka i aktywnym trybem chłodzenia. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Załącznika nr 2, Gwarancja i serwis, pkt 4: „Czas skutecznej naprawy z użyciem części 
zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni  
od pn.-pt.  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”,  w powiązaniu z: ZAŁĄCZNIK NR 3 do 
ogłoszenia – wzór umowy, § 6 ust. 4, zdanie drugie: „W przypadku gdy naprawa sprzętu wymaga 
sprowadzenia części zamiennych zza granicy czas naprawy gwarancyjnej może trwać dłużej niż 48 
godzin, lecz nie dłużej niż 7 dni roboczych.” 
 
Prosimy o ujednolicenie zapisów zgodnie z zapisami umowy, tj. uwzględnienie 7 dni roboczych  
w tabelce: Pakiet nr 5 do Załącznika nr 2.  
Uprzejmie zwracamy uwagę, że w przypadku napraw z wymianą części koniecznych do sprowadzenia 
spoza granic naszego kraju termin 7 dni roboczych nie jest terminem zbyt długim, toteż ograniczanie 
go nawet o jeden dzień ma znaczenie, szczególnie  w kontekście wysokich kar zawartych w umowie. 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszego wniosku.    
 
Odpowiedź: Zamawiający ujednolica zapis przyjmując zapisy umowy 



 
 
 
 
 
 
 

 


