
 

 

 

 

 

 
 
 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
        tel. 61 841 92 94, fax 61 841 96 20    
       e-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl      

         Poznań, dnia 05 kwietnia 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 54/17 

 Dz.Z.P.54/ 26 /18 

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 diagnostyki 
nowotworów narządów rodnych oraz pracowni patomorfologii  

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. 

Część nr 1 – ultrasonograf 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatu ultrasonograficzny który posiada nagrywarkę DVD-R/RW jednak 
nie jest ona wbudowana w aparat ? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny który posiada Videoprinter czarno-biały 
format A6 jednak nie jest on wbudowany w aparat ? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta w którym 
prędkość Dopplera pulsacyjnego przy zerowym kącie bramki wynosi +/- 7,65 m/s ? 
Odpowiedź 

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

wyjaśnień (poz. 18) 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez pomiaru IOTA do oceny i klasyfikacji zmian 
nowotworowych guzów jajnika ? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ultrasonograficzny bez automatycznych pomiarów biometrii ? 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 6 

Dot. Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert – punkt B 
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Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę convex objętościową 3D/4D w której kąt widzenia w trybie B 

wynosi 75 stopni ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 7 

Dot. Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert – punkt C 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę endovaginalną objętościową 3D/4D w której kąt widzenia w 

trybie B wynosi 140 stopni ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 8 

Dot. Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert – punkt D 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę liniową o częstotliwości 3-13 MHz, obrazowaniu harmonicznym, 

posiadająca 960 elementów akustycznych oraz szerokości 38 mm ? 

Odpowiedź 

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

wyjaśnień (poz. 43D) 

 

Pytanie nr 9 

Dot. Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert – punkt H 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez możliwości obliczenia % unaczynienia 

tkanki w obrazach 3D ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 10 

Dot. Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert – punkt I 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny bez oprogramowania do biopsji pod kontrolą 

4D ? 

Odpowiedź 

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

wyjaśnień (poz. 43I) 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z monitorem wysokiej klasy 21,3 cala na 

wieloprzegubowym ramieniu o rozdzielczości 1600x1200 ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę convex której kąt obrazowania wynosi 75 stopni ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy pkt. 2 Warunków gwarancji i serwisu Opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr 6 (Załącznik nr 1.6 do 
SIWZ) oraz §7 ust. 8 wzoru umowy: 
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Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 godzin w dni 
robocze od momentu zgłoszenia. 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy §1 ust. 3c) wzoru umowy: 
Zwracamy się z prośbą o usunięcie ww. zapisu dotyczącego przekazania Zamawiającemu kodów serwisowych. 
Zapis §1 ust. 3c) wzoru umowy sprawia, że Zamawiający uzyska pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące 
przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia za które ponosi on prawną 
odpowiedzialność nie ulegają modyfikacjom i są konserwowane i naprawiane w sposób właściwy. Z tego też 
powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy i przejmie ją 
użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie. 
Należy również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi 
powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania 
swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.  
Należy również zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez 
przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji pracownik serwisu może 
przeszkolić służby szpitalne z obsługi oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe 
informacje o konserwacji. 
Odpowiedź 

 Zamawiający wykreśla zapis §1 ust. 3 lit. c) projektu umowy dla wszystkich części zamówienia.  
 

Pytanie nr 15 
Dotyczy §9 ust. 1e) wzoru umowy: 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości brutto 
urządzenia oddanego do naprawy. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 16 

Czy zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o całkowitej długości 1800mm, szerokości siedziska 600mm, którego 
konstrukcja wykonana jest ze stali, pokrytej farbą proszkową i umieszczona na czterech kołach z blokadą każde,  o 
dopuszczalnym obciążeniu fotela 220 kg, elektrycznej regulacji wysokości siedziska w zakresie 450-900mm, 
elektrycznej regulacji kąta siedziska w zakresie od 0 do +30 stopni, elektrycznej regulacji kąta oparcia w zakresie 
od -20 do +60 stopni - sterowane za pomocą pilota ręcznego lub nożnego, pozycją Trendelenburga 20 stopni, 
zmianą położenia wysokości oraz zmianą kąta położenia podpory nogi na zacisku realizowaną przez odkręcenie 
(poluzowanie) pokręteł regulacyjnych tak, aby zapewnić swobodną regulację, oparciem dla rąk, miską bez odpływu 
mocowaną na uchwycie szybkomocującym, ze specjalnym mechanizmem uchylnym pozwalającym schować miskę 

pod siedzisko, panelem umożliwiającym przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe, wieszakiem na ręcznik papierowy 
za oparciem pleców, w piętnastu dostępnych kolorach tapicerki 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Załącznik do wyjaśnień stanowi:  Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 – po zmianach 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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