
 

 

1 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, 09.03.2022 r. 

WSZ-EP-49/2021/ 329/2022  

 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego  w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury, 
urządzeń i innych wyrobów medycznych”,  nr sprawy WSZ-EP-49/2021  

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Dotyczy: Pakiet  8 – Aparat KTG posiadający analizę zapisu STV z możliwością monitorowania ciąży 
bliźniaczej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego -                   
1 szt. 

Treść pytania nr 1:   
Ad. 1. Czy Zamawiający dopuści głowice zbudowane z 9 kryształów, częstotliwość 0,985 MHz? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu KTG z głowicami zbudowanymi z min                               
9 kryształów, częstotliwość 1 MHz (+/-5%). W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika            
nr 2.8 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany 
Załącznik nr 2.8 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 2:   
Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści przechowywanie danych z 3 godzin na każdego pacjenta 
umożliwiające zapis danych 150 pacjentów? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie danych minimum 3 godzinne.  W związku z tym 
Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.8 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów 
jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.8 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie 
prowadzonego postępowania.  
Zamawiający nie określa liczby pacjentów, których dane mają być zapisywane. 
 
Treść pytania nr 3:   
Ad. 6. Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz aparatu LCD kolorowy 7” niedotykowy (sterowanie 
aparatem KTG za pomocą dedykowanych przycisków na obudowie oraz pokrętła)? 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu KTG, który nie posiada wyświetlacza 
dotykowego. W związku z tym Zamawiający wykreśla w Załączniku nr 2.8 do SWZ – Zestawienie 
wymaganych parametrów jakościowo-technicznych w punkcie 6 wyraz: „dotykowy”. Zmodyfikowany 
Załącznik nr 2.8 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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