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Poznań, 29 lipca 2021 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

WIELKOPOLSKIE CENTRA MEDYCZNE REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

OS. STEFANA BATOREGO, nr 80A, lok. L3, 60-687 POZNAŃ, 

prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: 

DOSTAWA ZESTAWU (2 SZT.) MAMMOGRAFÓW CYFROWYCH, 

 
udziela na podstawie Rozdziału XIII pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia dalszych odpowiedzi na 
pytania otrzymane od wykonawców: 

Pytanie 117: 
Dotyczy projektu umowy, par. 1 ust. 1.4: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu par. 1 ust. 1.4 i odstąpienie od wymogu podłą-

czenia Sprzętu Medycznego, objętego przedmiotowym postępowaniem do wskazanych systemów. Z 

informacji uzyskanych od dostawcy posiadane przez Zamawiającego systemy PACS, RIS oraz HIS nie są 

objęte aktualną umową serwisową, nie są też aktualizowane, w związku z czym dostawca systemów 

nie jest w stanie przedstawić nam oferty na ich integrację z oferowanymi urządzeniami. 

 
Odpowiedź 117: 
Zamawiający zmienia treść §1 ust.4 Wzoru umowy – Zamawiający przejmuje zadanie polegające na 
podłączeniu urządzeń do posiadanych systemów. Zamawiający dopuszcza też wymianę systemów na 
PACS i RIS Mediqus Gabos Software. Wymiana jest dodatkowo punktowana, w Tabeli parametrów 
została dokonana zmiana, zgodnie z treścią pliku załączonego do niniejszego zawiadomienia (wiersz 
66). Zmianie ulega treść Wzoru umowy §1 pkt.1.4, zgodnie z załączonym Wzorem umowy po zmianach 
28.07.2021 r.  
 
Pytanie 118: 
Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż odpowiadając na pytanie 92 w wyjaśnieniu treści SWZ 20.07.2021 
cz.2 Zamawiający wprowadził wymóg dotyczący rozmiaru matrycy, który uniemożliwia nam złożenie 
oferty.  W oferowanym przez nas mammografie matryca detektora wynosi 2394 x 2850 pikseli. Ofero-
wany parametr odbiega nieznacznie od parametru wymaganego i nie będzie miał wpływu na jakość 
obrazu podczas pracy klinicznej. Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, 
konkurencyjnej oferty, prosimy zatem o wprowadzenie stosownej modyfikacji: 

38. 

Matryca detektora dla maksymal-

nego formatu  

Min. 
(2300 x 
2800) 
pikseli  

 
≥ 3000 x 4000 pik-

seli – 5pkt. 

< 3000 x 4000 pik-
seli – 0 pkt. 

 
Odpowiedź 118: 
Zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę. Tabela parametrów po zmianach stanowi załącznik 
do niniejszych Wyjaśnień. 
 

Jednocześnie zawiadamiam, że nowy termin składania ofert to 

3 sierpnia 2021 r. 
Zmianie ulegają następujące punkty SWZ: 
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Pkt XI.1 otrzymuje brzmienie: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub przesłać na adres 
Zamawiającego: 
WIELKOPOLSKIE CENTRA MEDYCZNE REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Adres: OS. STEFANA BATOREGO, nr 80A, lok. L3, 60-687 POZNAŃ 
do dnia 3.08.2021 r. do godz. 12:00. 

Pkt XI.3 otrzymuje brzmienie: 
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 3.08.2021 o godz. 12:30, adres jw. Otwarcie ofert NIE jest jawne. 
 
Pkt X.5 otrzymuje brzmienie: 
5.W niniejszym przetargu, złożenie oferty następuje pisemnie. Ofertę należy złożyć w taki sposób, aby 
zapewniona była jej nienaruszalność, a także nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej 
wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Kopertę należy 
opisać zgodnie z poniższym wzorem i zaadresować do siedziby Zamawiającego:  

OFERTA PRZETARGOWA 
DOSTAWA ZESTAWU (2 SZT.) MAMMOGRAFÓW 
NIE OTWIERAĆ PRZED 3.08.2021 r. godz. 12:30. 

Jeżeli oferty już przesłane wymagają korekty lub wycofania, proszę o przesłanie stosownych oświad-

czeń: pisemnie na adres Zamawiającego lub podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

na skrzynkę email Zamawiającego.  

 

Prezes Zarządu 

Dr n. med. Jarosław Stanek 


