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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. Jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany 

treści SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 12 oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

Część nr 12 – Ultrasonograf – 1 szt. 

Pytanie nr 1 

Dot. Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z regulacją wysokości w zakresie 0-90 mm? 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 7) 

 

Pytanie nr 2 

Dot. Pkt 39. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga monitora LCD czy monitora LED 17 cali i 

rozdzielczości HD (1920x1080), czy też dopuszcza obydwa rozwiązania z rozdzielczością HD (1920x1080)? Obecnie 

monitory LCD są praktycznie niedostępne w najnowszych aparatach ultrasonograficznych. Jedynie stare konstrukcje 

aparatów, które wychodzą z produkcji są dostępne z monitorami LCD starego typu. 

Odpowiedź 

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

wyjaśnień (poz. 39) 

 

Pytanie nr 3 

Dot. Pkt 44. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat nie posiadający zasilania bateryjnego? 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 44 – wykreślono parametr dot. pracy na baterii) 

 

Pytanie nr 4 

Dot. Pkt 11. Prosimy o wyjaśnienie czy funkcja opisana w w/w punkcie dotyczy obrazowania harmonicznego 

kodowanego? 

Odpowiedź 

Funkcja opisana w w/w punkcie dotyczy obrazowania harmonicznego 
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Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania oferenta nie posiadającego autoryzacji producenta aparatu 
ultrasonograficznego na jego sprzedaż i serwis? 
Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian w w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 

– stanowi załącznik do wyjaśnień  

1) (poz. 43 – wykreślono parametr dot. obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej 

czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach) 

2) Poz. 28 otrzymuje brzmienie:  

a) Głowica Convex 

b) Zakres częstotliwości głowicy min. 1 – 6 MHz 

c) Ilość kryształów piezoelektrycznych min. 192 

d) Kąt skanowania min. 70 stopni 

3) Poz. 40 otrzymuje brzmienie: Doppler ciągły CW, TAK - 10 pkt., NIE - 0 pkt. 

 
Z uwagi na dokonane zmiany opisu przedmiotu zamówienia,  z uwzględnieniem zapisu art. 12 a ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 23 marca 2018 r., godziny 

składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu o numerze 2018/S 029-062694, a przedmiotowe ogłoszenie o zmianach zostało przesłane do publikacji 

w DUUE. 

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zamieszczono: 

SIWZ – po zmianach  

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – po zmianach 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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