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Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 001/007/2010 - „na dostawę 2 
(dwóch)   pionowych komór gorących z osłoną ołowianą dla 

dostępnych na rynku modułów syntezy radiofarmaceutyków” 
 

 
 
Dnia 16.11.2010 r. od wykonawcy wpłynęło pismo  o wyjaśnienie poniższych kwestii 

 
Dotvczv: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ,,na dostawę 2 
 (dwóch) pionowych komór gorącvch z osłoną ołowianą dla dostępnych na rynku modułów svntezv 
radiofarmaceutvkow" Znak Sprawv: Nr 001/007/2010 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. u. z 
2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 

oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101,Nr65, poz. 545, Nr 91, 

poz.742, z20iOrNriei,poz. 1078), zwracamy się z prośba. o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ w 
postępowaniu na dostawę 2 (dwóch) pionowych komór gorących z osłoną ołowianą dla dostępnych na rynku 
modułów syntezy radiofarmaceutyków" 
 

Dotyczy Formularza nr 5 oraz 6, p. 18: 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w punkcie tym wymaga dostarczenia scentralizowanego systemu 

gromadzenia gazów medycznych pozwalającego na automatyczną rejestrację i raportowanie czasu rozpoczęcia, z 

której komory rozpoczęto zasysanie gazów powstających w module syntezera oraz czasu w którym 

zdekontaminowany gaz został wypuszczony do atmosfery wraz otrzymywaniem raportów z tych czynności 

zgodnie z wymogami GMP co do konieczności dokumentowania wszelkich aktywności produkcyjnych. 

 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający w żadnym z punktów, stanowiących o wymaganiach technicznych 

wobec przedmiotu zamówienia, a umieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

postępowania 001/007/2010 nie wymaga dostarczenia „systemu gromadzenia gazów medycznych”. Powyższe 

stwierdzenie o braku takiego wymagania odnosi się również do Formularza nr 5 oraz 6, p. 18, przywołanego 

przez Podmiot składający prośbę wyjaśnienie.  

 
Dotyczy Formularza nr 5, oraz 6 p. 18: 
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w punkcie tym wymaga dostarczenia systemu gromadzenia gazów 

medycznych pozwalającego na zachowanie ciągłości pracy modułu syntezy – usuwająca  trwale skontaminowane 

gazy z przestrzeni modułu syntezy w taki sposób aby można było bez przeszkód wykonać kolejną syntezę. 
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Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający w żadnym z punktów, stanowiących o wymaganiach technicznych 

wobec przedmiotu zamówienia, a umieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

postępowania 001/007/2010 nie wymaga dostarczenia „systemu gromadzenia gazów medycznych”. Powyższe 

stwierdzenie o braku takiego wymagania odnosi się również do Formularza nr 5 oraz 6, p. 18, przywołanego 

przez Podmiot składający prośbę wyjaśnienie.  

 

 

 

Dotyczy Formularza nr 5 oraz 6, p. 22: 
Prosimy o rezygnacje z tego wymogu. Z wiedzy jaka dysponujemy, gorące komory dostępne na rynku nie są 

wyposażane w systemy monitorowania wewnętrznych parametrów i jedyne komputery w jakie się je wyposaża 

dostarczane są wraz z odpowiednimi modułami syntezy. 

 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający w żadnym z punktów, stanowiących o wymaganiach technicznych 

wobec przedmiotu zamówienia, a umieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do 

postępowania 001/007/2010 nie wymaga dostarczenia „komputera”. Powyższe stwierdzenie o braku takiego 

wymagania odnosi się również do Formularza nr 5 oraz 6, p. 18, przywołanego przez Podmiot składający prośbę 

wyjaśnienie. W pkt.18 Zamawiający jednoznacznie wskazuje konieczność posiadania przez urządzenie 

„Połączenia RS dla interfejsu do PC” czyli złącza, pozwalającego na diagnostykę urządzenia. 
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