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L. dz.: DZP- 198/22                                                                                 Poznań,  dnia 15.04.2022 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. 
 
 
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.)  dokonuje zmiany pisma DZP-191/22 z dnia 12.04.2022 r. Odpowiedzi na 
następujące pytania otrzymują brzmienie: 
 
Pytanie 243 
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. 
 
Pytanie 244 
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. 
 
Pytanie 245 
Pytanie do punktu VII 10 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o wykreślenie wymogu, w związku z faktem, iż opisuje on wymaganie stawiane systemom 
kardiologicznym, a przedmiotem postępowania jest dostarczenie wyposażenia dla mieszczącej się na bloku 
operacyjnym sali hybrydowej neurochirurgicznej/neuroradiologicznej. W związku z tym wymóg jawi się jako 
bezsasadny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. 
 
 
Pytanie 246 
Pytanie do punktu VII 17 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna maksymalna liczbę punktów w 
przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego zarówno pozycjonowanie płyty pacjenta oraz wskazanie 
rzutu projekcji przy zmianie pozycji statywu na modelu ciała pacjenta bez promieniowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. 
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Pytanie 247 
Pytanie do punktu VII 23 i 25 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizowania opisanych 
wymogów z wykorzystaniem innego interfejsu niż wymieniony ekran dotykowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. 
 
Pytanie 248 
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. 
 
Pytanie 249 
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 opisanej 
funkcjonalności na dostarczonej wraz z angiografem stacji post-processingowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. 
 
Pytanie 250 
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. 
 
Pytanie 251 
Pytanie do punktu VII 40 Załącznika nr 3 do swz parametry techniczne (Angiograf) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku realizowania opisanych 
wymogów z wykorzystaniem innego interfejsu niż wymieniony ekran dotykowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie. 
 
 

Pozostałe twierdzenia i zapisy pisma nr DZP-191/22 z dnia 12.04.2022 r. pozostają w mocy 

(z uwzględnieniem korekty naniesionej pismem DZP-194/22). 

 

 

 

Ponadto 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.) wprowadza zmianę w treści załącznika nr 3 do SWZ – 
Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie opisu  Lampy operacyjnej  - 19 szt. W punktach 21, 24, 39, które 
otrzymują brzmienie: 
 

21. 
Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia  min. 
50cm – 155cm 
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24.  
Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o 
wartości  nie gorszej niż 90 

39.  Współczynnik D50/D10  min. 50% 

 
 

 
 
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 331 
Prosimy o informację, w której kolumnie formularza "PN 7_22_ zal 3  do SWZ aktualny" w tabeli  dotyczącej lampa 
operacyjna -19 szt należy potwierdzić parametry oferowane, gdyż brakuje tak opisanej kolumny w tabeli. Występuje  
za to kolumna o nazwie punktacja. 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien podać parametry w dodatkowej kolumnie.  
 
 
 
Zamawiający publikuje plik  "PN_7_22 Zał. nr 3 do SWZ -aktualne  parametry techniczne 15.04.22” ze zmianami 
wynikającymi z niniejszego pisma.  
 
 
 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je 
jako ważne i wiążące.                                                                                                                                                           
                                                   
 
 
                                                                                             Z poważaniem, 

 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Barbara Głowacka  

nr telefonu: 61 854 60 18 

e-mail: dzp@ump.edu.p 
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