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1. Pytanie 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych 
niebieskoczułych o zaczernieniu maksymalnym powyŜej 3,30? 
 
2. Pytanie 2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych 
niebieskoczułych o gradiencie średnim 3,04? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraŜa zgodę na błony ogólnodiagnostyczne niebieskoczułe o parametrach: 
- zaczernienie minimalne <=0,22 
- zaczernienie maksymalne >=3,20 
- gradient średni >=2,80 
 
 
3. Pytanie 3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych 
niebieskoczułych oznaczonych na krawędzi zgodnie z normami UE, tj. nazwa producenta, typ 
filmu, nr produkcji? Numer produkcji zawiera informacje o dacie produkcji, numerze emulsji 
oraz dacie waŜności. Ponadto data waŜności jest zamieszczona na opakowaniu błon.  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Zamawiający wprowadzając wymagania do SIWZ kierował się przede wszystkim specyfiką 
pracy. Oznakowanie filmu (nazwa producenta, typ filmu, data waŜności numer emulsji - serii) 
w sposób jednoznaczny identyfikuje film juŜ po wywołaniu i jest informacją dostępną przede 
wszystkim dla technika a takŜe jest to istotne przy przeprowadzanej kontroli jakości.  
NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe „data waŜności” jest widocznym dowodem, Ŝe zdjęcie zostało 
wykonane z zastosowaniem materiałów posiadających odpowiednią (waŜną) datę waŜności.  
Data waŜności 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 waŜności filmów pozostaje niewiadomą. 
Według wiedzy Zamawiającego na rynku polskim istnieje co najmniej kilka firm, które 
dostarczają produkty spełniające wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
 
4. Pytanie 4. 
Czy wymienione w zapotrzebowaniu Zamawiającego odczynniki do obróbki ręcznej mają 
słuŜyć do wywoływania błon stomatologicznych? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 
sposobu konfekcjonowania tych odczynników i w związku z tym na zmianę ilości podanej w 
ofercie tak, aby pokrywała ona Zapotrzebowanie Zamawiającego? Czy podana wielkość 
opakowania 4x1 litr oznacza otrzymanie 4 litrów roztworu roboczego z jednego opakowania?  
 
Odpowiedź:  
1. Odczynniki do obróbki ręcznej mają być do wywoływania błon stomatologicznych. 
2. Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę sposobu konfekcjonowania odczynników do 
obróbki ręcznej i w związku z tym na zmianę ilości podanej w ofercie tak, aby pokrywała ona 



zapotrzebowanie Zamawiającego. Jednocześnie zastrzega, Ŝe z jednostkowej butelki 
koncentratu moŜna otrzymać max. 1 litr roztworu roboczego. 
3. Podana wielkość opakowania 4x1 litr oznacza otrzymanie 4 x 1 litr roztworu roboczego z 
jednego opakowania (opakowanie zawiera 4 butelki i z 1 butelki koncentratu otrzymuje się 1 
litr roztworu roboczego).   
 
 
5. Pytanie 5. 
Proszę o podanie producenta błon i odczynników obecnie uŜywanych w Pracowni 
Rentgenowskiej Zamawiającego. Proszę równieŜ o podanie ilości, typu i producenta 
posiadanych urządzeń: wywoływarek RTG i aparatu RTG. 
 
Odpowiedź:  
1. W pracowni rentgenowskiej obecnie uŜywany jest cały asortyment marki Kodak tj.: błony 
stomatologiczne, ogólnodiagnostyczne, odczynniki do obróbki maszynowej i ręcznej. 
2. W pracowni rentgenowskiej posiadamy następujące urządzenia: 
a) aparat RTG – producent: Stephanix Radiologicol Solutions Francja 
- typ: Optima Millenium  
b)  aparat RTG zębowy – producent: Sotelec Francja – typ: X- Mind System   
c) 2 wywoływarki RTG – producent: USA  - typ: AFP Mini Med  
 
 
6. Pytanie 6. 
W związku ze znacznym i nie notowanym od 30 lat wzrostem cen srebra zwracamy się z 
prośbą o umieszczenie w umowie klauzuli umoŜliwiającej kwartalną zmianę ceny filmów 
RTG w zaleŜności od zmian cen srebra na światowych rynkach. Zmiana ceny filmów nastąpi 
w przypadku zmiany cen srebra o min 3% w stosunku do ceny srebra obowiązującej w dniu 
składania ofert. Wielkość zmiany ceny filmu o 60% indeksu wzrostu/spadku cen srebra 
(zmiana ceny srebra o np. 50% - zmiana ceny filmu o 30%). W przypadku nie wyraŜenia 
przez Zamawiającego zgody na kwartalne podniesienie lub obniŜenie cen filmów 
Wykonawca będzie miał prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów.  
Ceny srebra dostępne na stronie internetowej  
http://www.money.pl/gielda/surowce/dane.srebro.html. 
  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w całości zapisy w umowie (zał. nr 3 SIWZ). 
 


