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          Poznań, dnia 28 lutego 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 51/17 

 Dz.Z.P.51/ 27 /2018 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ 
 

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

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i 

leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia OAIiOM 

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. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian w wyniku udzielonych 

odpowiedzi. 

Część nr 12 - Ultrasonograf - 1 sztuka. 

Pytanie nr 1  

Zamawiający w części Parametry stanowiące kryterium oceny ofert w punkcie 35 wymaga Monitora LCD LED HD 

min. 21 cali i przyznaje aż 20 punktów za monitor powyżej 21 cali. 

Większość współczesnych, nowoczesnych ultrasonografów posiada dedykowane gniazda HDMI, które pozwalają na 

podłączenie ekranu o dowolnej przekątnej. Punktowanie takiego parametru nie ma więc większego sensu a 

uniemożliwia uczciwą konkurencję bowiem dostawcy sztucznie mogą zwiększać przekątną ekranu przez dołączanie 

zewnętrznych monitorów. Ponadto wielu producentów posiada ultrasonografy z dużymi monitorami ale rzeczywisty 

obraz na ekranie i tak jest 10-15". Jest to działanie marketingowe często również wykorzystywane w celu 

wyeliminowania konkurencji w przetargach publicznych. 

W związku z powyższym czy Zamawiający wprowadzi wymóg przekątnej monitora na min. 19" w części 

Wymagania dla przedmiotu zamówienia bez punktacji za wielkość monitora i jednocześnie zwiększy ciężar 

punktacji w obszarze ceny za urządzenie. 

Jednocześnie, w przypadku gdyby Zamawiający podtrzymał zapisy SIWZ prosimy o podanie jakie wymiary ma mieć 

widziany na ekranie obraz (wymiar przekątnej), bo wymiar ten nie jest tożsamy z wymiarami monitora. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 39) 

 

Pytanie nr 2  

Zamawiający w części Parametry stanowiące kryterium oceny ofert w punkcie 36 wymaga Zakresu głębokości 

penetracji w zakresie min. od 0 do 30 cm przy czym bardzo wysoko punktuje zakres powyżej 0 do 30 cm. Nie bez 

znaczenia jest fakt, że większość producentów systemów ultrasonograficznych decyduje się na maksymalną 

głębokość penetracji na poziomie 30 cm. Wynika to z zasad działania aparatów ultrasonograficznych. Im większa 

głębokość skanowania tym słabsza jakość. W związku z tym producenci szukają pewnego kompromisu między 

jakością obrazu a głębokością skanowania. Dlatego skanowanie powyżej 30 cm jest wyłącznie zabiegiem 

marketingowym gdyż obraz i tak w takim przypadku jest tak niskiej jakości, że nie pozwala na prawidłową ocenę 

badanych struktur. 
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W związku z powyższym czy Zamawiający wprowadzi wymóg Zakresu głębokości penetracji w zakresie min. od 0 

do 30 cm w części Wymagania dla przedmiotu zamówienia bez punktacji ale jako parametr wymagany i 

ewentualnie zwiększy ciężar punktacji w obszarze ceny za urządzenie. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 28h; 29 d; 30c; 41) 

 

Pytanie nr 3  

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, która z wymaganych w przetargu głowic ma mieć możliwość 

penetracji na głębokość do 36 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 41) 

 

Pytanie nr 4  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę kryteriów punktacji w zakresie parametrów technicznych 

przypisując im niższą wartość na rzecz wzrostu punktacji za cenę urządzenia. Chcielibyśmy nadmienić, że 

wprowadzona punktacja nie odzwierciedla zasad uczciwej konkurencji.  

Zamawiający przypisując niepotrzebnie zawyżonym parametrom technicznym wagę na poziomie 50%, promuje 

tylko jedną firmę, ponieważ czynnik cenowy w takim przypadku nie odgrywa żadnej roli. 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

Niemniej Zamawiający wyjaśnia, że stosowanie kryteriów ma pomóc w dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

czyli takiej, która przedstawia najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, tj. najkorzystniejszą cenę lub 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów. To od Zamawiającego zależy waga (znaczenie) poszczególnych 

kryteriów. Nikt nie nakłada na Zamawiającego obowiązku, by ten przypisywał cenie najwyższą wagę. Wręcz 

przeciwnie ustawodawca nakłada na Zamawiającego obowiązek różnicowania kryteriów oceny ofert oraz nadaje im 

wagi procentowe, pozostawiając dla kryterium cenowego max. 60 procent. Zamawiający może bezsprzecznie 

postawić na jakość oraz inne kryteria pozacenowe, tak aby ograniczyć możliwość wyboru oferty najtańszej, ale 

wątpliwej jakości. Ponadto, kryterium jakościowe wyraża najbardziej pożądane, istotne walory przedmiotu 

zamówienia, musi więc odnosić się do cech i właściwości, sposobu realizacji zamówienia, który jest dla 

Zamawiającego ważny. W ocenie tego co jest ważne, nie sposób Zamawiającego zastępować, skoro to 

Zamawiający decyduje, co zamierza nabyć, jakie cechy oferowany przedmiot ma posiadać, a także, które z 

możliwych cech tego przedmiotu są bardziej pożądane. Zawsze ocena tego, co jest lepsze lub gorsze będzie 

dokonywana z pewnej perspektywy, z określonego punktu widzenia - przez pryzmat potrzeby Zamawiającego. 

Kryterium jakościowe winno uwzględniać najlepsze rozwiązanie, zaś to co jest najlepsze winno być postrzegane 

przez przyjęte w danym zakresie kryterium oceny tego, co jest najbardziej pożądane z perspektywy celów 

postępowania i realizacji zamówienia. W kryterium jakościowym nie powinno więc mieścić się wartościowanie w 

zakresie tego, jaką cenę ma przedmiot posiadający cechę objętą tym kryterium - to bowiem następuje dopiero 

poprzez zestawienie ustalonej na podstawie kryterium jakościowego wartości (punktacji) z kryterium ceny w 

ramach przeprowadzenia bilansu tych kryteriów wskazujących, który przedmiot wyraża korzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów. Celem postępowania o zamówienie publiczne jest przede wszystkim realizacja uzasadnionych 

potrzeb zamawiającego a nie umożliwienie wykonawcy ukształtowania dogodnych warunków, w tym dotyczących 

przedmiotu zamówienia (por. wyrok KIO z dnia 19 września 2016  r. KIO 1579/16; KIO 1580/16; KIO 1581/16) 

Nadto w ocenie Zamawiającego, nie mamy do czynienia z ograniczeniem zasady uczciwej konkurencji albowiem 

kryteria oceny ofert nie uniemożliwiają złożenie ofert przez różnych wykonawców, a Wykonawca w żaden sposób 

nie uzasadnił ani nie uprawdopodobnił naruszenia zasady równości i uczciwej konkurencji. 
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Pytanie nr 5 

Dot. 30 Pkt C 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny z dwukrotnie większym dyskiem HDD niż wymaga 
Zamawiający o pojemności 500 GB ? 
Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 31). 

 

Pytanie nr 6 
Dot. 35 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 15 cali  

z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne?  

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

ekranu.  

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 39). 

 

Pytanie nr 7 
Dot. 29 Pkt C 
Zamawiający wymaga głowicy endowaginalnej do badań Ginekologiczno-Położniczych o kącie obrazowania min. 
140 stopni, co jest wartością stosunkowo małą nawet w aparatach niższej klasy, obecnie absolutnym minimum są 
głowice o kącie obrazowanie 180 stopni. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał głowicy o kącie 
obrazowania min. 180 stopni? 

  Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 
Dot. 29 Pkt C 
Czy Zamawiający uważa, że nowoczesny ultrasonograf powinien posiadać opcję Dopplera Ciągłego o prędkości 

minimum +/- 15,90 m/s? Większość dostępnych aparatów na rynku posiada taki tryb obrazowanie który jest 

niezbędny w przypadku badania kardiologicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 40). 

 

Pytanie nr 9 
Dot. 29 Pkt C 
Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy przeznaczony między innymi do badań w 

kardiologii płodowej 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? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 43). 
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Pytanie nr 10 
Dot. 29 Pkt C 
Czy Zamawiający uważa, że nowoczesny ultrasonograf powinien posiadać najnowsze dostępne i powszechne na 

rynku oprogramowanie położnicze tj. automatyczny pomiar przezierności karkowej NT, które eliminuje 

przypadkowe błędy pomiaru uniezależniające je od doświadczenia badającego. Oprogramowanie to jest obecnie 

przyjętym standardem w położnictwie – czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał oprogramowania do 

automatycznego pomiaru przezierności karkowej? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 
Dot. 29 Pkt C 
Zamawiający zmierza zakupić ultrasonograf do m.in. badań ginekologiczno-położniczych w których niezwykle ważna 

jest precyzyjna ocena przepływów. Czy w związku z tym Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf 

wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku najnowszą generację obrazowania Dopplerowskigo tj. 

rozszerzonego obrazowania w trybie Color Doppler o wysokiej czułości i rozdzielczości znacznie przewyższającej 

obrazowanie z wykorzystaniem klasycznego kolorowego Dopplera? Czy w związku z tym Zamawiający będzie 

wymagał obrazowania tego typu, które obecnie jest już standardowym wyposażeniem ultrasonografów najnowszej 

generacji?  

Wnosimy o dodanie podpunktu: „Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i 

rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach” 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 44) 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 7 oraz załącznik nr 1 do SIWZ, część 13, warunki gwarancji i serwisu, punkt 2. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„..., Wykonawca przystąpi do jego usunięcia w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przesłanego elektronicznie 
na adres wskazany § 3 ust. 2 lit. B i dokona jej usunięcia w ciągu kolejnych 10 dni roboczych”? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 13 
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„…, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych. W przypadku niemożności dochowania terminu naprawy lub usterki, o 
którym mowa w ust. 7 Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego, o nie gorszych 
parametrach niż będący przedmiotem umowy na czas wykonania naprawy”? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 14 
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 9  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„ Na czas naprawy. Liczony od dnia uznania reklamacji za zasadną  do dnia podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru naprawionego urządzenia, upływ okresu gwarancji jakości określonej w ust. 4, ulega 
zawieszeniu”? 
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Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 15 
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu zabezpieczenia w części zamienne  do 8 lat? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 16 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1a, 1b, 1c, 1e oraz ust. 2a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,2% na 0,1% z 10% na 
5% oraz  z 2% na 1%? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 17 
Dotyczy zapisów umowy  § 10 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„…, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 18 
Dotyczy zapisów umowy  

Zamawiający zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego kary nie będą naliczane? 

Odpowiedź 

W przypadku dostarczenia aparatu zastępczego w terminie określonym w umowie kary nie będą naliczane.  

 

Pytanie nr 19 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja 

bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego ani wobec Zamawiającego nie została wszczęta 

likwidacja.  

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SIWZ polegającej na wprowadzeniu parametru 
dotyczącego wymogu podtrzymania zasilania min. 30 minut. Zmiany wprowadzone zostały w Opisie przedmiotu 
zamówienia – poz. 45. 
Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zamieszczono: 
SIWZ – po zmianach 
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 – po zmianach 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl

