
 

 

 

 

 

 
 
 

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

         Poznań, dnia 10 kwietnia 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 54/17 

 Dz.Z.P.54/ 31 /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. 

Pytanie nr 1 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem 

umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 

najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 

rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W 

związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze 

wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które będzie 

składana oferta? 

Odpowiedź 

Tak 

 
Pytanie nr 3 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej 

faktury”?  Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyślę fakturę wystawioną 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług? 
Odpowiedź 

Zgodnie z projektem umowy oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy części 9 – zaklejarka  

Punkt 15 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w opisie podanym w punkcie 15 miał na myśli szkiełka podstawowe? 
Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 9 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 15) 

 

Pytanie nr 5 
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Dotyczy część 10.1 – Inkubator   

Pozycja 5. 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które posiada chłodzenie za pomocą specjalnego czynnika chłodzącego 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy część 10.2 – Suszarka  

Pozycja 9. 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z manualnym (ręcznym) sterowaniem wlotem powietrza  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy część 10.3 – Waga analityczna 

Pozycja 7. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z obciążeniem minimalnym 20mg 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy część 10.4- Wentylowana szafa na odczynniki chemiczne 

Pozycja 6,10 

Prosimy o dopuszczenie szafy z drzwiami szklanymi, pojedynczymi, zamykanymi na zamek z 3 półkami, bez kuwet. 

Pozycja 10.  

Prosimy o zgodę na zaoferowanie szafy z 4 półkami bez kuwet 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Część nr 1 – Ultrasonograf – 1 sztuka 

Pytanie nr 9 

Dot. Pkt 7 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 

liczbą obrazów pamięci dynamicznej (cineloop)  dla CD i obrazu 2D 12 700 klatek oraz zapis Dopplera 30 sekund? 

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

wyjaśnień (poz. 7) 

 

Pytanie nr 10 

Dot. Pkt 8 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta, 

którego dynamika systemu wynosi 255dB? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 11 

Dot. Pkt 18 
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Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta, 

którego Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) 6,1 m/s, 

natomiast Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne 560 cm/s? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 12 

Dot. Pkt 26 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta 

pracującego w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z 7 kątami emitowania 

wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych, 

praca dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 13 

Dot. Pkt 39 

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 z lat poprzednich?  

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. 

 

Pytanie nr 14 

Dot. Pkt 40 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta 

posiadającego automatyczną biometrię BPD, HC, AC, FL? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 15 

Dot. Pkt 41 e 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 

głowicą endowaginalną do badań ginekologiczno-położniczych ze zmianą częstotliwości dopplera spektralnego – 2 

częstotliwości? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 16 

Dot. Pkt 43 a, h, i 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta 

bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D, 

oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D? Opisane możliwości rozbudowy wskazują na jednego 

wykonawcę uniemożliwiając jednocześnie składanie ofert innym wykonawcom? 

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

wyjaśnień (poz. 43 h) 

 

Pytanie nr 17 

Dot. Pkt 50 
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Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z 

głowicą convex, której kąt obrazowania wynosi 85o? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 
 

 

Załącznik do wyjaśnień stanowi:   

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1  - po zmianach;   

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 9  - po zmianach;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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