
 

 
 

 

 

 

 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

        tel. 61 841 92 94, fax 61 841 96 20    

       e-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl   

 

          Poznań, dnia 03 września 2018 roku 

 

Oznaczenie sprawy: PN – 24/18 

Dz.Z.P.24/49/18 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego 

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 8 

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu 

pt. „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno-

położniczym w Polsce”  na dostawę  sprzętu dla Oddziału Neonatologicznego, Izolacyjnego Noworodka, Pracowni 

Ultrasonograficznej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza treść 

zapytań wraz z odpowiedziami, jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 dokonuje zmian SIWZ. 

 
Pytanie nr 1 – dot. ultrasonografów 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga autoryzacji producenta na sprzedaż i serwis na terenie Polski? 

Odp: 

Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie stawia w/w wymogu. 

Część nr 1 – ultrasonograf 3D/4D – 1 szt. 

Pytanie nr 2 
Dot. Pkt 14 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium 
renomowanego producenta z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z możliwością ustawienia do 7 
kątów? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 3 
Dot. Pkt 24 

Tryb obrazowania kolorowy doppler tkankowy jest wykorzystywany do badań kardiologicznych, a Zamawiający 
planuje zakupić aparat ultrasonograficzny do badań ginekologiczno-położniczych bez głowicy kardiologicznej i modułu 
CW (ciągły doppler), zatem czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy Premium aparat 
ultrasonograficzny  renomowanego producenta bez kolorowego dopplera tkankowego? 
Odp: Nie 

Pytanie nr 4 
Dot. Pkt 26 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
maksymalną mierzoną prędkością przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym wynoszącą 3m/s? Taka 
prędkość w zupełności wystarczy do wszelkiego rodzaju badań ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych. 
Odp: Tak 

Pytanie nr 5 
Dot. Pkt 35 i 37 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
automatycznym pomiarami w zakresie parametrów BPD, HC, AC, FL, NT? 
Odp: Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 6 
Dot. Pkt 39 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta bez 
pomiarów Z-SCORE? 
Odp: Nie 

Pytanie nr 7 
Dot. Pkt 44 g 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
głowicą objętościową 3D/4D convex bez kolorowego dopplera tkankowego? Tryb obrazowania kolorowy doppler 
tkankowy jest wykorzystywany do badań kardiologicznych, a Zamawiający planuje zakupić aparat ultrasonograficzny 
do badań ginekologiczno-położniczych bez głowicy kardiologicznej i modułu CW (ciągły doppler). 
Odp: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 8 
Dot. Pkt 45 c 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
głowicą endowaginalną 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której obszar skanowania w trybie 
3D/4D wynosi 90x180 stopni? 
Odp: Nie 

Pytanie nr 9 
Dot. Pkt 45 f 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
głowicą endowaginalną 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych z możliwością ugięcia wiązki 
ultradźwiękowej w zakresie 30 do 180 stopni? Skanowanie obszaru poniżej 30 stopni jest parametrem odcinającym 
nie mającym sensu diagnostycznego. 

Odp: Nie 

Pytanie nr 10 
Dot. Pkt 46 b 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
głowicą convex 2D do badań położniczych, której kąt skanowania wynosi 72 stopnie ale o znacznie większym 
zakresie częstotliwości obrazowania od wymaganego? 
Odp: Nie 

Pytanie nr 11 
Dot. Pkt 49 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta 
posiadający dysk twardy SSD, wykonany w nowocześniejszej technologii, szybszy i o wiele bardziej odporny na utratę 
danych niż HDD? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 12 
Dot. Pkt 53 

Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium 
renomowanego producenta z gniazdem wyjścia obrazu z aparatu DVI Full HD? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 13 
Dot. Pkt 55 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta bez 
systemu archiwizacyjnego wraz ze statystyką na zewnętrzny komputer PC z oceną ryzyka aberracji chromosomowych 
w pierwszym trymestrze z rekomendacją Fetal Medicine Fundation w Londynie? 
Odp: Nie 
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Pytanie nr 14 
Dot. Pkt 57 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
oprogramowaniem informującym o przepływie krwi w obrazach 3D? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 15 
Dot. Pkt 63 

Czy Zamawiający wymaga aparatu z dynamiką systemu, która nie jest wyświetlana, ani w żaden sposób regulowana, 
niemożliwa do sprawdzenia i ustawienia przez Użytkownika, czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat 
ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z dynamiką systemu 255 dB wyświetlaną i regulowaną? 
Odp: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 16 
Dot. Pkt 67 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
głowicą endowaginalną 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której zakres częstotliwości wynosi 5,0 
– 9,0 MHz? 
Odp: Tak 

Część nr 2 – Ultrasonograf – 1 szt. 

Pytanie nr 17 
Dot. Pkt 20 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga pomiaru do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów 
jajnika według aktualnych wytycznych towarzystwa IOTA z 2013r., tworzącego model ryzyka ADNEX z 9 parametrów, 
czy według starych, nieaktualnych wytycznych obarczonych większym błędem z lat poprzednich? 
Odp: Zamawiający wymaga pomiaru do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika według aktualnych 

wytycznych towarzystwa IOTA z 2013r., tworzącego model ryzyka ADNEX z 9 parametrów.  

 

Pytanie nr 18 

Dot. Pkt 22 a 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
głowicą endovaginalną 3/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której zakres częstotliwości obrazowania 
obejmuje przedział 5,0 - 9,0 MHz? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 19 
Dot. Pkt 27 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta 
posiadający dysk twardy SSD, wykonany w nowocześniejszej technologii, szybszy i o wiele bardziej odporny na utratę 
danych niż HDD? 
Odp: Tak 

 
Część nr 3 – Ultrasonograf – 1 szt. 
Pytanie nr 20 
Dot. Pkt 9 i 53 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
powiększeniem obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości na obrazach zamrożonych jak i na zatrzymanych – 
8 razy? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 21 
Dot. Pkt 19 

Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium 
renomowanego producenta z zasilaniem UPS pozwalający na transport aparatu bez wyłączania (czas podtrzymania 
powyżej 15 minut)? 
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Odp: Tak. 
 
Część nr 5 – Ultrasonograf – 1 szt. 
Pytanie nr 22 
Dot. Pkt 13 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium 
renomowanego producenta z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków z możliwością ustawienia do 7 
kątów? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 23 
Dot. Pkt 23 

Tryb obrazowania kolorowy doppler tkankowy jest wykorzystywany do badań kardiologicznych, a Zamawiający 
planuje zakupić aparat ultrasonograficzny do badań ginekologiczno-położniczych bez głowicy kardiologicznej i modułu 
CW (ciągły doppler), zatem czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy Premium aparat 
ultrasonograficzny  renomowanego producenta bez kolorowego dopplera tkankowego? 
Odp: Nie 

Pytanie nr 24 
Dot. Pkt 25 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
maksymalną mierzoną prędkością przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym wynoszącą 3m/s? Taka 
prędkość w zupełności wystarczy do wszelkiego rodzaju badań ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych. 
Odp: Tak 

Pytanie nr 25 
Dot. Pkt 34 i 36 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
automatycznym pomiarami w zakresie parametrów BPD, HC, AC, FL, NT? 
Odp: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie nr 26 
Dot. Pkt 38 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta bez 
pomiarów Z-SCORE? 
Odp: Nie 

Pytanie nr 27 
Dot. Pkt 43 b 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
głowicą convex 2D do badań położniczych, której kąt skanowania wynosi 72 stopnia ale o znacznie większym 
zakresie częstotliwości obrazowania od wymaganego? 

Odp: Nie 

Pytanie nr 28 
Dot. Pkt 44 a 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
głowicą endowaginalną 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której zakres częstotliwości wynosi 5,0 
– 9,0 MHz? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 29 
Dot. Pkt 47 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta 
posiadający dysk twardy SSD, wykonany w nowocześniejszej technologii, szybszy i o wiele bardziej odporny na utratę 
danych niż HDD? 
Odp: Tak 
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Pytanie nr 30 
Dot. Pkt 51 

Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium 
renomowanego producenta z gniazdem wyjścia obrazu z aparatu DVI Full HD? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 31 
Dot. Pkt 53 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta bez 
systemu archiwizacyji wraz ze statystyką na zewnętrzny komputer PC z oceną ryzyka aberracji chromosomowych w 
pierwszym trymestrze z rekomendacją Fetal Medicine Fundation w Londynie? 
Odp: Nie 

Pytanie nr 32 
Dot. Pkt 56 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 
oprogramowaniem informującym o przepływie krwi w obrazach 3D? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 33 
Dot. Pkt 60 

Czy Zamawiający wymaga aparatu z dynamiką systemu, która nie jest wyświetlana, ani w żaden sposób regulowana, 
niemożliwa do sprawdzenia i ustawienia przez Użytkownika, czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat 
ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z dynamiką systemu 255 dB wyświetlaną i regulowaną? 
Odp: Zgodnie z SIWZ 

Część nr 1 – ultrasonograf 3D/4D – 1 szt. 

Pytanie nr 34 
pkt. 28 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta 
umożlwiający regulację położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie dopplera spektralnego lecz bez możliwości 
zmiany ww. parametrów dla obrazów zapisanych na dysku? 
Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na 
obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi 
naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego 
producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG 
ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego. 
Odp: Tak 
 
Pytanie nr 35 
pkt. 30 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny umożliwiający obrazowanie 3D/4D z prędkością 
odświeżania obrazu wynoszącą 40 objętości/sekundę ? 
Odp: Tak 
 
Pytanie nr 36 
pkt. 35 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości automatycznego pomiaru IT? 
Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na 
obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi 
naruszenie przepisów PZP. 
Odp: Nie 
 
Pytanie nr 37 
pkt. 36 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości automatycznego pomiaru BPD i 
HC na obrazie główki płodu ? 
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Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego 
producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy 
zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ 
promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia 
sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego. 
Odp: Nie 
 
Pytanie nr 38 
pkt. 37 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości automatycznego pomiaru 
AC,FL,HL na obrazie brzuszka płodu ? 
Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego 
producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy 
zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ 
promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia 
sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego. 
Odp: Patrz odpowiedz na pytanie 88 
 
Pytanie nr 39 
pkt. 38 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez protokołu IOTA do oceny i zmian 
nowotworowych guzów jajnika ? 
Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na 
obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi 
naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego 
producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG 
ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego. 
Odp: Nie 
 
Pytanie nr 40 
pkt. 39 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez pomiaru Z-SCORE ? 
Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na 
obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi 
naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego 
producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG 
ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego. 
Odp: Nie 
 
Pytanie nr 41 
pkt. 45B 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę endowaginalną 
2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której kąt obrazowania w trybie B wynosi 140 stopni ? 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego 
producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy 
zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. 
Odp: Tak 
 
Pytanie nr 42 
pkt. 45C 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę endowaginalną 
2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której obszar skanowania w trybie 3D wynosi 140 x 80 stopni ? 
Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego 
producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy 
zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. 
Odp: Tak 
 
Pytanie nr 43 

pkt. 45F 
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Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę endowaginalną 
2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych umożliwiającą ugięcie wiązki ultradźwiękowej stopień po stopniu 
w zakresie od 0 do 140 stopni ? 
Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego 
producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy 
zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. 
Odp: Tak 
 
Pytanie nr 44 
pkt. 46B 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę convex 2D do badań 
położniczych, której kąt obrazowania w trybie B wynosi 75 stopni ? 
Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego 
producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy 
zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. 
Odp: Nie 
 
Pytanie nr 45 
pkt. 49 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny ze zintegrowanym napędem DVD-R/RW? 
Odp: Tak 
 
Pytanie nr 46 
pkt. 53 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w cyfrowe wyjście DVI-D 
przeznaczone do przesyłania obrazu z aparatu? 
Odp: Tak 
 
Pytanie nr 47 
pkt. 56 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o opcję elastografii? 
Odp: Nie 
 
Pytanie nr 48 
pkt. 57 
Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie 
do obliczania procentu unaczynienia tkanki w obrazach 3D ? 
Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego 
producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy 
zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ 
promujące produkty jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia 
sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego. 
Odp: Nie 

 
Pytanie nr 49 
pkt. 62 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 21,3 

cala  z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne oraz rozdzielczości 1600x1200 pixeli? Dla 

diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu. 

Opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który 
na obecnym etapie jako jedyny spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów 
wnosimy o zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający nie przyznawał punktów w ww. 
punkcie. Jednocześnie maksymalna liczbę punktów w przedstawionym zakresie może uzyskać wyłącznie aparat marki 
General Electric. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego producenta, firmy 
General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa 
postępowania przetargowego. 
Odp: Nie 
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Pytanie nr 50 
pkt. 68 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę endowaginalną 
2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych, której kąt obrazowania w trybie B wynosi 140 stopni ? 
Opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który 
na obecnym etapie jako jedyny spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów 
wnosimy o zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający nie przyznawał punktów w ww. 
punkcie. Jednocześnie maksymalna liczbę punktów w przedstawionym zakresie może uzyskać wyłącznie aparat marki 
General Electric. 
Odp: TAK 
 
Część nr 2 – Ultrasonograf – 1 szt. 

 
Pytanie nr 51 
pkt. 20 
Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat ultrasonograficzny który nie posiada protokołu IOTA do oceny i 
zmian nowotworowych guzów jajnika? 
Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na 
obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi 
naruszenie przepisów PZP. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego 
producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG 
ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego. 
Odp: Nie 

 
Pytanie nr 52 
pkt. 27 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w zintegrowany z 
jednostką główną napęd DVD-R/RW ? 
Odp: Tak 

Pytanie nr 53 
pkt. 32 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 21,3 

cala  z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne oraz rozdzielczości 1600x1200 pixeli? Dla 

diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu.  

Opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który 
na obecnym etapie jako jedyny spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów 
wnosimy o zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający nie przyznawał punktów w ww. 
punkcie. Jednocześnie maksymalna liczbę punktów w przedstawionym zakresie może uzyskać wyłącznie aparat marki 
General Electric. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty jednego producenta, firmy 
General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG ogłoszonego przez Państwa 

postępowania przetargowego. 
Odp: Tak 

Część nr 3 – Ultrasonograf – 1 szt. 
 
Pytanie nr 54 
pkt. 9 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta 
umożliwiający dwudziestokrotne powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości  na obrazach 
zamrożonych jak i na zatrzymanych? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 55 
pkt. 11, 12 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w trzy aktywne gniazda do 
podłączenia głowic obrazowych plus jedno gniazdo parkingowe? 
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Odp: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 56 
pkt. 16 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w uchwyty na 
głowice umieszczone po jednej stronie konsoli/panelu sterującego? 
Odp: Tak. 
 
Pytanie nr 57 
pkt. 19 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny wyposażony w zintegrowany z jednostką 
główną układ podtrzymania napięcia umożliwiający transport aparatu bez konieczności jego wyłączania? 
Odp: Tak. 
 
Pytanie nr 58 
pkt. 41 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta 
wyposażony w  zewnętrzny napęd DVD? 
Odp: Tak. 
 
Pytanie nr 59 
pkt. 54 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 21,3 

cala  z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne oraz rozdzielczości 1600x1200 pixeli? Dla 

diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu.  

Odp: Tak. 
 
Pytanie nr 60 
pkt. 57 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę 
mikrokonweksową o zakresie częstotliwości pracy od 3,0 do 9,0 MHz oraz kącie skanowania wynoszącym 80 stopni? 
Odp: Tak, patrz odpowiedź na pytanie 77. 
 
Pytanie nr 61 
Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy przeznaczony między innymi do badań w 
kardiologii noworodkowej powinien posiadać obrazowanie w trybie M-mode anatomicznych z kilku kursorów 
jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cienloop? 
Większość dostępnych aparatów na rynku posiada taki tryb obrazowanie który jest niezbędny wręcz w przypadku 
badania trudnych pacjentów w projekcji przymostkowej – pozwala na wyeliminowanie błędów pomiarowych jakie 
powstają w przypadku korzystania z klasycznego obrazowania M-mode. 
Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania w trybie M-mode anatomiczny z kilku kursorów 
jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cienloop? 
Odp: Zgodnie z SIWZ 

 
 

Część nr 26 – Echokardiograf – 1 szt. 
 
Pytanie nr 62 
pkt. 10 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatu ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta 
wyposażony w monitor LCD o wielkości 21,3 cala oraz rozdzielczości 1600x1200 pixeli? Dla diagnostyki ważna jest 
wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu. 
Opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który 
na obecnym etapie jako jedyny spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów 
wnosimy o zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający dopuścił aparat wyposażony w 
monitor o ww. parametrach. Jednocześnie maksymalna liczbę punktów w przedstawionym zakresie może uzyskać 
wyłącznie aparat marki General Electric. Pragniemy podkreślić, że identyczne zapisy SIWZ promujące produkty 
jednego producenta, firmy General Electric znajdują się w opisach przedmiotów zamówienia sześciu aparatów USG 

ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego. 
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Odp: Zgodnie SIWZ 
 
 
Pytanie nr 63 
pkt. 17 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta, który 
umożliwia zapisanie w pamięci dynamicznej 21 000 klatek prezentacji B lub kolorowego Dopplera? 
Odp: Zgodnie SIWZ 
 
Pytanie nr 64 
pkt. 21 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta, który 
umożliwia regulację kąta korekcji w zakresie ± 0 – 80°? 
Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego 
producenta firmy General Electric, który na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy 
zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. 
Odp: Tak 
 
Pytanie nr 65 
pkt. 24 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta, który 
umożliwia ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine lecz bez 
możliwości zmiany ww. parametrów dla obrazów zapisanych na dysku? 
Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na 
obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi 
naruszenie przepisów PZP. 
Odp: Tak 
 
Pytanie nr 66 
pkt. 30 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości wzmocnienia koloru na pętlach 
obrazowych odtwarzanych z pamięci? 
Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na 
obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi 
naruszenie przepisów PZP. 
Odp: Zgodnie SIWZ 
 
Pytanie nr 67 
pkt. 37B 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę sektorową 

pediatryczną przeznaczoną do badań kardiologicznych, której kąt skanowania wynosi 90 stopni ? 

Podany parametr w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który na 
obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi 
naruszenie przepisów PZP. 
Odp: Zgodnie SIWZ 
 
Pytanie nr 68 
pkt. 44 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny, który ma możliwość rozbudowy o głowicę 

mikrokonweksową do badań neonatologicznych pracującą w zakresie częstotliwości od 3,0 do 9,0 MHz? 

Odp: Zgodnie SIWZ 
 

Pytanie nr 69 

pkt. 47 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny, który ma możliwość rozbudowy o głowicę 

mikrokonweksową do badań neonatologicznych o kącie obrazowania równym 80°? 

Odp: Zgodnie SIWZ 
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Pytanie nr 70 

 pkt. 51 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta 
wyposażony w głowicę sektorową przeznaczoną do badań kardiologicznych noworodka, której kąt pola skanowania 
wynosi 90 stopni? 
Opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który 
na obecnym etapie jako jedyny spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów 
wnosimy o zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający nie przyznawał punktów w ww. 
punkcie. Jednocześnie maksymalna liczbę punktów w przedstawionym zakresie może uzyskać wyłącznie aparat marki 
General Electric. 
Odp: Zgodnie SIWZ 
 
Pytanie nr 71 
pkt. 53 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta 
wyposażony w głowicę sektorową przeznaczoną do badań kardiologicznych, której kąt pola skanowania wynosi 90 
stopni? 
Opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego producenta firmy General Electric, który 
na obecnym etapie jako jedyny spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów 
wnosimy o zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający nie przyznawał punktów w ww. 
punkcie. Jednocześnie maksymalna liczbę punktów w przedstawionym zakresie może uzyskać wyłącznie aparat marki 
General Electric. 
Odp: Zgodnie SIWZ 
 

Pytanie nr 72 
Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy przeznaczony między innymi do badań w 
kardiologii noworodkowej powinien posiadać obrazowanie w trybie M-mode anatomicznych z kilku kursorów 
jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cienloop? 
Większość dostępnych aparatów na rynku posiada taki tryb obrazowanie który jest niezbędny wręcz w przypadku 
badania trudnych pacjentów w projekcji przymostkowej – pozwala na wyeliminowanie błędów pomiarowych jakie 
powstają w przypadku korzystania z klasycznego obrazowania M-mode. 
Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania w trybie M-mode anatomiczny z kilku kursorów 
jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cienloop?  
Odp: Zgodnie SIWZ 
 

Część nr 3: Ultrasonograf – 1 szt. 

Pytanie nr 73 
pkt. 7  - Zakres częstotliwości pracy głowic 
Celem Zamawiającego jest zakup sprzętu najwyższej klasy, posiadającego najnowsze rozwiązania technologiczne,  
mającego pracować przez lata z możliwością dostosowywania go do najnowszych dostępnych w zakresie 

ultrasonografii opcji. 

Czy zatem Zamawiający mając na względzie zakup aparatu wysokiej klasy, który ma służyć przez następnych kilka lat 
posiadając opcjonalne możliwości doposażenia w zależności od przyszłych potrzeb, będzie wymagał, aby oferowany 
aparat posiadał częstotliwości pracy min. 2,0 MHz do 22,0 MHz, jako całkowity zakres częstotliwości 
fundamentalnych (nie harmonicznych) emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień 
składania oferty? 

Da to na przykład możliwość podłączenia bardzo popularnej oferowanej przez różne firmy głowicy 18 MHz, która jest 
bardzo często używana. 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 74 
do pkt. 18 – Ekran dotykowy 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z 
dotykowym wyświetlaczem do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej 8,9 cala? Oferowany ekran dotykowy jest 
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rozwiązaniem wykorzystującym nowszą i wyższą technologie, można  dowolnie regulować intensywność 
podświetlenia. Ponadto ekran pracuje w wysokiej rozdzielczości 1024x600 pikseli. Takie rozwiązanie nie tylko 
powoduję  przyspieszenie pracy, ale także podnosi standard pracy operatora.  

Odp: Tak. 

 

Pytanie nr 75 
do pkt. 19 – Układ podtrzymania napięcia 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco 
przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego zewnętrzny układ potrzymania 
napięcia umożliwiający transport aparatu bez wyłączania o czasie podtrzymania min. 15 minut? Pragniemy zauważyć, 
że takie rozwiązanie nie zmniejszy możliwości wykorzystania i transportu aparatu. 

Odp: Tak. 

 
Pytanie nr  76 
do pkt. 30 – Głowica sektorowa 
Celem Zamawiającego jest zakup sprzętu najwyższej klasy, posiadającego najnowsze rozwiązania technologiczne,  
mającego pracować przez lata z możliwością dostosowywania go do najnowszych dostępnych w zakresie 
ultrasonografii opcji. 

Czy zatem Zamawiający mając na względzie zakup aparatu wysokiej klasy, który ma służyć przez następnych kilka lat 
posiadając opcjonalne możliwości doposażenia w zależności od przyszłych potrzeb, będzie wymagał, aby wszystkie 
oferowane wraz z aparatem USG głowice miały możliwość na dzień składania oferty pracy z oprogramowaniem do 
fuzji obrazów umożliwiającym łączenie i porównywanie zdjęć danego pacjenta z badań USG, MR/TK/PET. Pragniemy 
zauważyć, że wszystkie aparaty USG wysokiej klasy czołowych producentów posiadają możliwość  Fuzji obrazów a 
wymóg ten zagwarantuje Zamawiającemu zakup aparatu USG wysokiej klasy. 

Odp: Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 77 
do pkt. 57 – Głowica microconvex 
Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu USG do zastosowań neonatologicznych a nie wymaga jako warunek 
graniczny zaoferowania głowicy microconvex, głowica microconvex jest wyspecyfikowana jako parametr punktowany 
z możliwością wyboru przez oferenta czy głowicę microconvex zaoferuje wraz z aparatem USG czy też nie. 
W celu doprecyzowania   i uszczegółowienia przedmiotu zamówienia pragniemy zadać pytanie: 
Czy Zamawiający nie uważa, iż w związku z przeznaczeniem aparatu powinien wymagać głowicy microconvex jako 
parametr wymagany „TAK”? 
Obowiązek dostarczenia aparatu z głowicą microconvex  w znaczny sposób zwiększy funkcjonalność aparatu na 
oddziale neonatologicznym. 
Odp: Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez wprowadzenie wymogu dostarczenia głowicy typu mikroconvex.  
 
 
Cześć 1 postępowania 

Pytanie nr 78 
Dotyczy' ultrasonografu 3/4D 1 i ultrasonografu 3/4D 2, 
Ad. Zał. Nr 1 zestawienie parametrów technicznych pkt. 37 
Punkt 37 brzmi:" automatyczny pomiar AC FL HL na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczanie 
wartości)", wyjaśniamy: 
Pomiar AC - pomiar obwodu brzuszka 
Pomiary FL - pomiar kości udowej 
Pomiar HL — pomiar długości ramienia 
W związku z powyższym, pkt. 37 został w naszej ocenie nieprawidłowo sformułowany, ponieważ nie ma możliwości 
wykonania pomiarów HL i FL na obrazie brzuszka płodu, proponujemy zapis: „Automatyczny pomiar AC, HL, FL 
(automatyczne wyznaczanie wartości)" 
Odp: Zgoda 

 
Pytanie nr 79 

Dotyczy ultrasonografu 3/4D 1 i ultrasonografu 3/4D 2 
Ad. Zał. Nr 1 zestawienie parametrów technicznych Pkt.40 i pkt. 41 
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Brzmienie tych punktów jest identyczne, sugerujemy usunięcie jednego z ww. punktów. 
Odp: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 80 
Dotyczy ultrasonografu 3/4D 1 i ultrasonografu 3/4D 2 
Ad. Zał. Nr 1 zestawienie parametrów technicznych pkt. 
67 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu ultrasonograf wyposażony /w głowicę endowaginalną 2D/3D/4D 
zakresie częstotliwości 3,8-9,3 MHz?  
Odp: Tak. Patrz odp. na pytanie 16 

Cześć 2 postępowania 

Pytanie nr 81 
Ad. Zał. nr 1 zestawienie parametrów technicznych pkt. 22a 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu ultrasonograf wyposażony w głowicę endowaginalną 
2D/3 D/4 D o zakresie częstotliwości 3,8-9.3 MHz? 
Odp: Tak  
 
Cześć 3 postępowania 
Pytanie nr 82 
Ad. Zał. Nr I zestawienie parametrów technicznych pkt. 9, pkt. 53 

W pkt. 9 Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu o możliwości powiększenia obrazu minimum 25 razy, natomiast 

w pkt. 53, dopuszczacie Państwo aparat o możliwości powiększenia 20 razy. W związku z powyższym, czy 

Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat o powiększeniu 22 razy? 

Odp: Tak. 

 

Pytanie nr 83 

Ad. Zał. nr 1 zestawienie parametrów technicznych pkt, 12 

Zamawiający wymaga dostawy aparatu z 2 maksymalnie 3 głowicami oraz min. czterema aktywnymi gniazdami do 

podłączenia głowic obrazowych. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat bez 

gniazda postojowego? 

Odp: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 84 

Ad. Zał. nr 1 zestawienie parametrów technicznych pkt. 38 

Czy dopuścicie do przetargu aparat z formatami zapisu JPG, AVI, D1COM? 

Odp: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 85 

Ad. Zał. nr 1 zestawienie parametrów technicznych pkt. 47 

Czy dopuścicie do przetargu aparat bez oprogramowania na zewnętrzny komputer, umożliwiającego obróbkę analizę 

obrazów nagranych w aparacie USG? 

Odp: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 86 

Ad. Zał. nr 1 zestawienie parametrów technicznych pkt. 55 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat posiadający z obrazowaniem harmonicznym z inwersją fazy, 

który w znacznym stopniu poprawia rozdzielczość i kontrast badanej struktury? 

Odp: Tak. 
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Cześć 4 postępowania 

Pytanie nr 87 
Ad. Zał. nr 1 zestawienie parametrów technicznych pkt. 60e i 75e 
Promień czoła głowicy ma jeden określony wymiar. W związku z tym sugerujemy, aby w kolumnie „parametry 
oferowane" zapis brzmiał: „promień czoła głowicy wynosi: .... Mm" 
Odp: Zgoda 
 
Część 5 postępowania 

Pytanie nr 88 
Ad. Zał. 1 zestawienie parametrów technicznych pkt. 36 
Punkt 36 brzmi:" automatyczny pomiar AC FL HL na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczanie 
wartości)", wyjaśniamy: 
Pomiar AC - pomiar obwodu brzuszka 
Pomiary FL - pomiar kości udowej 
Pomiar HL - pomiar długości ramienia 
W związku z powyższym, pkt. 36 został w naszej ocenie nieprawidłowo sformułowany, ponieważ nie ma możliwości 
wykonania pomiarów HL i FL na obrazie brzuszka płodu, proponujemy zapis: „Automatyczny pomiar AC, HL, FL 
(automatyczne wyznaczanie wartości)" 
Odp: Zgoda 

Pytanie nr 89 
Ad. Zał. nr 1 zestawienie parametrów technicznych pkt. 39 i 40 
Brzmienie tych punktów jest identyczne, sugerujemy usunięcie jednego z ww. punktów 
Odp: Zgodnie z SIWZ 

Z uwagi na fakt, że dokonane zmiany prowadzą do opisu przedmiotu zamówienia, zmianie ulega treść 

ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2018/S 150-343891, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 

zmienia termin składania ofert dla cz. 1 – 9, 11 - 32, który wyznacza na dzień 19.09.2018 r. 

Godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a 

informacja o zmianach zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

Załączniki do niniejszego pisma stanowią: 

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 – po zmianach 

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 – po zmianach 

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 3 – po zmianach 

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 4 – po zmianach 

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 5 – po zmianach  

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 26 – po zmianach 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl

