
Pytania i odpowiedzi

1. Prosimy o zmianę zapisu umieszczonego w rozdziale II SIWZ pkt 1.1 z obecnego: „błony 
fabrycznie znakowane: nazwa producenta, typ filmu, data ważności, numer emulsji (serii) 
- znak trwale widoczny na błonie po obróbce chemicznej" na zapis: „na każdej błonie 
muszą znajdować się oznaczenia: nazwa producenta, typ filmu, numer emulsji albo kod 
produkcji" . Wymóg umieszczania daty ważności na krawędzi błony jest niezgodny z 
wytycznymi UE, które nakazują umieszczanie na krawędzi błony informacji 
jednoznacznie identyfikujących błonę, to jest nazwy producenta (a nie marki handlowej) 
typu błony oraz identyfikatora produktu (może to być numer emulsji albo kod 
produkcyjny). 

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu „data ważności” na 

błonach rtg ogólnodiagnostycznych. Zamawiający nie zgadza się z wypowiedzią 

Pytającego, że „Wymóg umieszczenia daty ważności na krawędzi błony jest niezgodny z 

wytycznymi UE. Zamawiający wprowadzając powyższe wymagania kierował się przede 

wszystkim specyfiką pracy. Oznakowanie filmu (nazwa producenta, typ filmu, data 

ważności numer emulsji - serii) w sposób jednoznaczny identyfikuje film już po wywołaniu 

i jest informacją dostępną przede wszystkim dla technika a także jest to istotne przy 

przeprowadzanej kontroli jakości. Należy również dodać, że „data ważności” jest 

widocznym dowodem, że zdjęcie zostało wykonane z zastosowaniem materiałów 

posiadających odpowiednią (ważną) datę ważności. Data ważności na filmie ma jeszcze 

inne istotne znaczenie, filmy po rozpakowaniu z pudełka umieszczane są w szufladzie 

ciemniowej przez techników, a pudełka są z reguły wyrzucane i informacja odnośnie 

terminu ważności filmów pozostaje niewiadomą. Według wiedzy Zamawiającego na 

rynku polskim istnieje co najmniej kilka firm, które dostarczają produkty spełniające 

wymagania określone przez Zamawiającego.

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie odczynników w opakowaniach kaucjonowanych. 
Wymóg Zamawiającego dotyczący opakowań – nie wymagających kaucji - ogranicza krąg 
potencjalnych dostawców. Fakt, że opakowania po odczynnikach są, czy też nie są kaucjonowanie, 
nie jest miernikiem ich jakości. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia 
opakowań powinni ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji 
stosowanych do produkcji opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Dlatego też 
opakowania powinny być odbierane od Użytkowników, w celu dokonania ich powtórnego 
przetworzenia lub zastosowania innych metod odzysku. Nałożenie kaucji na opakowania przez 
polskiego i unijnego ustawodawcę nie ma na celu utrudniania życia bezpośrednim użytkownikom, a 
służyć ma ochronie środowiska naturalnego. Dlatego też prosimy o naniesienie zmian do SIWZ i 
umożliwienie zaoferowania odczynników chemicznych w opakowaniach kaucjonowanych i 
niekaucjonowanych.



Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na odczynniki w opakowaniach kaucjonowanych. 

Zamawiający wprowadzając wymóg opakowań niekaucjonowanych kierował się przede 

wszystkim bezpieczeństwem personelu medycznego oraz specyfiką pracy. Zgodnie z 

Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. 

opakowania zawierające substancje toksyczne, rakotwórcze i mutagenne określone w 

Ustawie powinny być kaucjonowane. Opakowania nie zawierające substancji 

toksycznych, rakotwórczych i mutagennych są bezpieczniejsze dla personelu i nie 

wymagają kaucji. Według wiedzy Zamawiającego na rynku polskim istnieje co najmniej 

kilka firm, które dostarczają odczynniki rtg w opakowaniach nie wymagających kaucji. W 

związku z tym dla celów bezpieczeństwa Zamawiający stawia wymóg opakowań 

niekaucjonowanych.


