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L. dz.: DZP- 222 /22                                                                                 Poznań,  dnia 25.04.2022 r.  
 
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
/ Platforma zakupowa 

 
 

Dotyczy: PN-7/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych 
montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - 
centrum medycyny interwencyjnej - (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a wraz z montażem. 
 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi  prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi: 
 
 
 

Pytanie 332 
1. Ad. Pytanie 240 z dnia 12.04.2022 do punktu III.4 

III Stół pacjenta  

4.  Pochylanie blatu stołu w osi długiej i 
poprzecznej 

Tak, odchylenie min. +/- 12° 

Cyt.“Pytanie do punktu III.4 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf)  
Wymóg w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Prosimy  
o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania 
oferującego pochylanie blatu w osi długiej z odchyleniem ±12°? Pragniemy zwrócić uwagę 
Zamawiającego, iż całość opisu stołu pacjenta składa się na opis stołu radiologicznego nie zaś w pełni 
funkcjonalnego stołu chirurgicznego (między innymi brak wymogów co do klasy odporności stołu na 
wnikanie płynów). W związku z tym wymóg pochylania blatu w osi poprzecznej, typowy dla stołów 
chirurgicznych, jawi się jako nieuzasadniony.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony i dopuści zaproponowane rozwiązanie.” 
 

Wymóg w pkt III.4 kluczowy dla Sali hybrydowej. Rezygacja z pochylania stołu w jakiejkolwiek osi jest błędem. 
Sala z założenia jest salą hybrydową, w której wykonywane będą zabiegi wymagające dostępu chirurgicznego,  
a więc jak największej możliwości dopasowania pozycji stołu do wymagań lekarza operatora. W tej sytuacji 
rezygnacja w znaczny sposób ogranicza zakres wykonywanych procedur.  Producenci angiografów jak np. 
Siemens, Philips, Toshiba oferujący rowiązania na salę hybrydową posiadają stoły radiologiczne o ruchach we 
wszystkich osiach. W przypadku braku takiego stołu w ofercie producenta angiografów np. GE, w celu zapewnienia 
pełnej funkcjonalości Sali hybrydowej, istnieje możliwość zaoferowania modułowych stołów operacyjnych z 
dedykowanym blatem radiologicznym takich firm jak np. Getinge (Maquet),  czy Trumpf. 
 
Czy zatem Zamawiający będzie wymagał zaoferowania rozwiązania z pochyleniem blatu stołu wzdłuż osi 
długiej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany OPZ w tym zakresie, zgodnie z załączonym plikiem  "PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -
aktualne  parametry techniczne 22.04.22”. 
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Pytanie 333 
2. Ad. Pytanie 243 z dnia 15.04.2022 do punktu VI.14  

VI Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim 

14, Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru 
scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji 

 
Cyt. „Pytanie do punktu VI 14 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf). 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanej 
w wymogu funkcjonalności na dostarczonej z angiografem stacji post-processingowej?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.” 

 
 oraz  Ad. Pytanie 244 z dnia 15.04.2022 do punktu VI.17 
 

VI Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim 

17 Monitor obrazowy angiografu w sterowni z możliwością przeglądania i analizy w trakcie 
wykonywania badań  

 
Cyt: „Pytanie do punktu VI 17 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf)  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania opisanej 
w wymogu funkcjonalności na dostarczonej z angiografem stacji post-processingowej?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.” 

 
Oba punkty (VI.14 i VI.17) Załącznika nr 3 do swz to funkcjonalności kluczowe. Zamawiający zrezygnował  
z możliwości przeglądania i analizy badań na stacji technika angiografu w czasie fluoroskopi i akwizycji, co skutkuje 
koniecznością nawet kilkuminutowego oczekiwania na wynik analizy. Technik aby wyknonać analizę i przejrzeć 
obrazy musi to zrobić na oddzielnym komputerze stacji postporcessingowej w sterowni. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie premiował rozwiązanie pkt VI.14 i VI.17 tzn. realizowanie 
możliwości analizy, przeglądania obrazów i wykonywania analiz oraz pomiarów na stacji technika 
angiografu w trakcie wykonywania badań czyli używania fluoroskopii i akwizycji po 10 pkt, co będzie 
skutkowało otrzymaniem przez Zamawiającego najlepszego rozwiązania na rynku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany OPZ w tym zakresie, zgodnie z załączonym plikiem  "PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -
aktualne  parametry techniczne 22.04.22”. 
 
Pytanie 334 
3. Ad. Pytanie 248 z dnia 15.04.2022 do punktu VII.27 

VII System cyfrowy / postprocessing / archiwizacja 

27 Rysowanie konturów naczyń na konsoli technika wraz z nałożeniem narysowanych konturów na 
fluoroskopię w czasie rzeczywistym. 

 
Cyt.: „Pytanie do punktu VII 27 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf)  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizowania opisanej 
funkcjonalności na dostarczonej wraz z angiografem stacji post-processingowej?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. 
 

oraz Ad. Pytanie 249 z dnia 15.04.2022 do punktu VII.29 
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VII System cyfrowy / postprocessing / archiwizacja 

29 Wykonywanie w. w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na 
monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji.  
Funkcjonalność realizowana na systemie cyfrowym angiografu, a nie stacji postprocesingowej. 

 
Cyt.: „Pytanie do punktu VII 29 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf)  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizowania pisanej 
funkcjonalności na dostarczonej wraz z angiografem stacji post-processingowej? Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.” 
 

Zamawiający zrezygnował z możliwości rysowania i zaznaczania konturów naczyń i ważnych części 
anatmoicznych na obrazie w czasie wykonywania badania przy stole pacjenta oraz pomiarów, kalibracji, wyboru 
scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny  podczas akwizycji i fluoroskopii na stacji roboczej angiografu. 
Technik w takiej sytuacji musi odejść od stołu i przejść do sterowni, aby wyknonać to na oddzielnym komputerze 
stacji postporcessingowej w sterowni. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie premiował po 10 pkt. rozwiązania 
polegające na: 
Rysowanie konturów naczyń na konsoli technika wraz z nałożeniem narysowanych konturów na fluoroskopię  
w czasie rzeczywistym oraz Wykonywanie w.w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów 
na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji na stacji roboczej angiografu oraz przy stole 
pacjenta. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany OPZ w tym zakresie, zgodnie z załączonym plikiem  "PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -
aktualne  parametry techniczne 22.04.22”. 
 
Pytanie 335 
4. Ad. Pytanie 250 z dnia 15.04.2022 do punktu VII.36 

VII System cyfrowy / postprocessing / archiwizacja 

36.  Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający akwizycję fazy tętniczej oraz fazy opóźnionej  
z możliwością ustawienia opóźnienia pomiędzy fazami. 

Cyt.: „Pytanie do punktu VII 36 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf)  
Warunek w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postepowaniu. Prosimy  
o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania 
umożliwiającego wykonanie skanu rotacyjnego umożliwiającego akwizycję fazy tętniczej oraz fazy 
opóźnionej?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.” 
 

Funkcjonalność w pkt VII.36 - kluczowa. Rezygnacja Zamawiającego z tego parametru skutkuje brakiem 
możliwości ustawienia opóźnienia akwizycji fazy opóźnionej, co w efekcie skutkuje niepoprawną akwizycją fazy 
opóźnionej i koniecznością powtórzenia badania, co jest bardzo istotne przyobrazowaniu udarów niedokrwiennych 
mózgu. 
Ponadto brak regulacji opóźnienia w pkt VII.36 uniemożliwia zaoferowanie funkcjonalności z pkt VII.38 „Możliwość 
jednoczesnego wyświetlenia obrazów z obu faz dwufazowego skanu rotacyjnego jako obrazy aksjalne, sagitalne  
i coronalne w tej samej warstwie oraz nałożenia ich na siebie na w.w. widokach oraz zróżnicowania poszczególnych 
faz poprzez ich wyświetlenie w różnych kolorach”, pozwalajacych na uzyskanie obrazów śródoperacyjnych jak na 
foto. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał lub premiował 20 pkt: 
Dwufazowego skanu rotacyjnego umożliwiającego akwizycję fazy tętniczej oraz fazy opóźnionej z możliwością 
ustawienia opóźnienia pomiędzy fazami dla badań w obrębie głowy klatki piersiowej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany OPZ w tym zakresie, zgodnie z załączonym plikiem  "PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -
aktualne parametry techniczne 22.04.22”. 
 
Pytanie 336 
5. Dotyczy Pkt VII 2 Załącznika nr 3 do SWZ 

 
System redukcji dawki jest niezmiernie istotny z punktu widzenia zarówno pacjenta, jak i obsługi. Każda 
funkcjonalność dodatkowa obniżająca dawkę promieniowania powinna być premiowana, gdyż wpływa 
bezpośrednio na zdrowie pacjentów i obsługi. Należy zauważyć, że cała legislacja dotycząca prawa atomowego 
oraz wytycznych Unii Europejskiej w tym zakresie zmierza do maksylnej redukcji dawki i rejestrowania dawek 
indywidualnych nie tylko dla personelu ale i pacjentów. 
Czy zatem Zamawiający zgodzi się zmienić premiowanie na 30 pkt za  system redukcji dawki DODATKOWY 
(OPCJONALNY) w stosunku do pkt VII.1, potwierdzony w oficjalnych niezależnych publikacjach naukowych wg. 
poniższego: 
 
„System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian 
ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom 
kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości 
diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań 
naukowych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia dotychczasowy warunek określony w OPZ. 
 
Pytanie 337 
6. Dotyczy Angiografu 
W związku z tym, że angiograf będzie używany do zabiegów w neroradiologii, czy Zamawiający będzie wymagał  
i premiował 20 pkt rozwiązanie polegające na zaoferowaniu oprogramowania do analizy przepływu krwi wewnątrz 
tętniaków mózgowych z uwzględnieniem wskazywania kierunku przepływu, laminarności lub turbuletności 
przepływu oraz obliczania współczynika MAFA (różnicy przepływu w tetniaku i naczyniu zasilajacym przed i po 
zabiegu) na podstawie danych z szybkiej angiografii DSA? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał zmiany OPZ w tym zakresie dodając w punkt VII.50, zgodnie z załączonym plikiem  
"PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne  parametry techniczne 22.04.22”. 
 
 
  

System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w 
stosunku do opisanego powyżej, działający 
niezależnie od zmian ustawień przesłon, 
klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora 
lub odległości SID, obniżający poziom kermy w 
powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu 
bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości 
diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy 
dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 
niezależnych badań naukowych opublikowanych nie 
wcześniej niż w 2015 roku 

Tak/Nie,  
jeśli Tak podać nazwę, 
opisać 

Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
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Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał następujących zmian w pliku  "PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ” dla 
urządzenia Angiograf z funkcją śródoperacyjnej tomografii stożkowej CT 1szt: 
1) Pkt II 1 - Mocowanie statywu na suficie  

Było: 15 pkt 
Jest: 20 pkt, 

2) Pkt II 10 - Obrót przesłon w obudowie bez obrotu mechanicznego kołpaka lub 
Było:15 pkt 
Jest: 10 pkt, 

3) Pkt II 10 - Kwadratowy płaski panel cyfrowy i elektroniczna kompensacja obrotu obrazu  
Było: 10 pkt 
Jest: 5 pkt, 

4) Pkt II 10 - Obrót przesłon z mechanicznym obrotem obudowy, kołpaka –  
Było: 5 pkt 
Jest: 1 pkt, 

5) Pkt VII 10 zostaje wykreślony, 
6) Pkt VII 36 - Obrót przesłon z mechanicznym obrotem obudowy, kołpaka –  

Było: Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający akwizycję fazy tętniczej oraz fazy opóźnionej z możliwością 
ustawienia opóźnienia pomiędzy fazami – Bez oceny 
Jest: Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający akwizycję fazy tętniczej oraz fazy opóźnionej  
z możliwością ustawienia opóźnienia pomiędzy fazami w obrębie głowy i klatki piersiowej: 
Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt, 
 

 
Zamawiający publikuje plik  "PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne  parametry techniczne 22.04.22” ze 
zmianami wynikającymi z niniejszego pisma. 
 

 

 
 
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia  
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zmienia treść SWZ w ten sposób, że w: 
1. pkt 13 SWZ dopisuje się ppkt 4 o następującej treści: 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczony zostanie wykonawca o jakim mowa w art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835).” 

2. pkt 19.4 SWZ dopisuje się ppkt 4 o następującej treści: 
„oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego - załącznik nr 8 SWZ”. 
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Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zmienia treść SWZ w ten sposób, że: 

1. pkt 14.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„14.4. Cena oferty powinna być wyrażona w Euro (EUR) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”, 

2. pkt 25.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„25.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 157 000,00 EUR. 

3. pkt 25.2. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„25.2. 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP,   
50 1020 4027 0000 1902 0798 4323.  Tytułem: Wadium nr sprawy PN-7/22.”  

4. pkt 28 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„28 ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUCIE OBCEJ, TJ. W EURO” 

5. § 3 pkt 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Za zrealizowanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości: ......... EUR brutto 
słownie: ....................................................................................................... Szczegółowe ceny 
jednostkowe każdego z Urządzeń zawiera oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 4.” 

6. § 10 pkt 2 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi ................................ EUR (słownie: ................................. 
EUR 00/100), tj. 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.” 

7. w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) w miejsce „zł” wpisuje się „eur” – zaktualizowany 
załącznik nr 2 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

 

 

 
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1  i 6 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany terminów -  składania i otwarcia ofert  oraz terminu związania 
ofertą w następujący sposób: 

 

1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 11.05.2022 r. godz.: 10:00, 

2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  11.05.2022 r. godz.: 11:00. 

3) Jako termin związania ofertą wskazuje się 08.08.2022 r. 
 

 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je 
jako ważne i wiążące.                                                                                                                                                           
                                                   
 
 
                                                                                             Z poważaniem, 

 

 
          

 
 
 

Opracowała: Justyna Bittner-Dobak  

nr telefonu: 61 854 60 17 
e-mail: dzp@ump.edu.p 
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