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        Poznań, dnia 05 grudnia 2017 roku 

Oznaczenie sprawy: PN – 47/17 

Dz.Z.P.47/12/17 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę ultrasonografów 

Na podstawie przepisu  art.  92  ust. 2 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejszym informuję, że Zamawiający dokonał wyboru 
najkorzystniejszej oferty i do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrał następującego wykonawcę: 

Dla cz. 1 – ultrasonograf 3D/4D 
 
MEDINCO Polska Sp. z o.o. Sp. k, ul. Sarmacka 5/31, 02 – 692 Poznań 

Uzasadnienie  wyboru 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  

określonym  w  ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta  uzyskała  najwyższą liczbę 

punktów tj. 100 pkt, w tym cena 60,00 pkt, jakość 40,00 pkt, wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o 

kryteria oceny określone w SIWZ ( Cena – 60% jakość 40 % tj:)  

Podkryteria jakość 

Ilość punktów 

uzyskanych 

1) Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1800 x 1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED, 
OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21”. 

5 

2) Ekran dotykowy o przekątnej min. 12 cali do sterowania aparatu 5 

3) zakres głębokości penetracji aparatu min. 2,0 – 35,0 cm. 5 

4) Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D min. 3000 5 

5) Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych 
warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie 
rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. 

5 

6) GŁOWICA OBJĘTOŚCIOWA (3D/4D) TYPU CONVEX  do badań położniczych 
Kąt obrazowania w trybie B minimum 85º 5 

7) GŁOWICA ENDOVAGINALNA 2D do badań ginekologicznych i położniczo-
ginekologicznych 
Kąt obrazowania w trybie B minimum 175º 5 

8) GŁOWICA ENDOVAGINALNA OBJĘTOŚCIOWA (3D/4D) do badań ginekologicznych 
Kąt obrazowania w trybie B minimum 175º  

 5 

 

Dla cz. 2 

MIRO Sp. z o.o., ul. Floriańska 6 / 9 03-707 Warszawa 

Uzasadnienie  wyboru 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  

określonym  w  ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta  uzyskała  najwyższą liczbę 

punktów tj. 100 pkt, w tym cena 60,00 pkt, jakość 40,00 pkt, wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o 

kryteria oceny określone w SIWZ ( Cena – 60% jakość 40 % tj:)  
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Podkryteria jakość 

Ilość punktów 

uzyskanych 

1) Zakres częstotliwości pracy min. od 2 MHz do 18 MHz 5 

2) Regulacja głębokości pola obrazowania. min. 1 - 40 cm 5 

3) Obrazowanie harmoniczne. Min. 8 pasm częstotliwości 5 

4) Obrazowanie w trybie Dopplera Ciągłego CWD dostępne z głowic liniowych  5 

5) Obrazowanie w trybie podwójnego Dopplera Spektralnego pozwalającego na 
uzyskanie w czasie rzeczywistym z pojedynczego obrazu 2D dwóch jednoczesnych 
spektrum dopplerowskich w tym jednego PWD oraz drugiego Dopplera Tkankowego 
z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (B+PWD+spektrum dopplera 
tkankowego) 

5 

6) Obrazowanie w trybie M-mode anatomicznego w czasie rzeczywistym i z obrazu 

zamrożonego z minimum 2 niezależnych kursorów liniowych min. na głowicy convex 

do badań kardiologii płodu 5 

7) Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Obrazowanie 

harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości 5 

8) Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Kąt 

skanowania min. 190 stopni. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


