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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego oraz środków kontrastowych 

dla pracowni diagnostyki obrazowej 

SR/XV-270-4-SS/20 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego oraz środków kontrastowych 

dla pracowni diagnostyki obrazowej. 
 

PYTANIE: 

dot. zapisów SIWZ Rozdział III pkt 9 – dokumenty na wezwanie, ppkt 9.7. Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zmianę zapisu z „dokument potwierdzający kompatybilność sprzętu z tomografem, 

kompatybilność musi być potwierdzona przez producenta tomografu” na „ dokument potwierdzający 

kompatybilność zaoferowanego wyrobu medycznego z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu 

Medrad Stellant, kompatybilność potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego”? 

Producent tomografu (tutaj: Siemens) nie może potwierdzić kompatybilności materiałów 

eksploatacyjnych do urządzeń (Medrad), których nie jest producentem. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonał modyfikacji na następującą: 

„(w ramach pakietu nr 4) dokument potwierdzający kompatybilność sprzętu z wstrzykiwaczem Medrad 

Stellant CT, kompatybilność musi być potwierdzona przez producenta wstrzykiwaczy.” 

 

PYTANIE: 

Dotyczy oświadczenia dotyczącego braku przynależności do grupy kapitałowej Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na złożenie wraz ofertą oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, jeśli 

firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE: 

dot. pakietu nr 4 – specyfikacja techniczna. Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu pod formularzem 

cenowym z „Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był w pełni kompatybilny z 

tomografem komputerowym SOMATOM 11061620 firmy Siemens Healthcare” na „Zamawiający 

wymaga, aby zaoferowany produkt był w pełni kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Medrad 

Stellant”? Asortyment wymieniony w pakiecie nr 4 dotyczy wstrzykiwacza kontrastu, a nie tomografu 

komputerowego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonał modyfikacji na następującą: 

„Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był w pełni kompatybilny z automatycznycm 

wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Stellant CT. 

 

Kompatybilność musi zostać potwierdzona oświadczeniem o pełnej zgodności i kompatybilności 

zaoferowanego materiału eksploatacyjnego z w/w wstrzykiwaczem potwierdzonym przez producenta 

wstrzykiwacza oraz przez dostarczenie dwóch bezzwrotnych i bezpłatnych próbek.” 
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PYTANIE: 

dot. pakietu nr 4 – specyfikacja techniczna. Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu pod formularzem 

cenowym z „Kompatybilność musi zostać potwierdzona oświadczeniem o pełnej zgodności i 

kompatybilności zaoferowanego materiału eksploatacyjnego z w/w tomografem potwierdzonym przez 

producenta tomografu…” na „Kompatybilność musi zostać potwierdzona oświadczeniem o pełnej 

zgodności i kompatybilności zaoferowanego materiału eksploatacyjnego z w/w wstrzykiwaczem 

kontrastu, potwierdzona przez producenta…” 

ODPOWIEDŹ: 

Jak wyżej. 

 

PYTANIE: 

dot. pakietu nr 4. Prosimy o zweryfikowanie zapisów załącznika nr 2 – specyfikacja techniczna, gdyż 

zarówno pozycja 1, jak i pozycja 2 dotyczą tego samego zestawu do eksploatacji wstrzykiwacza 

Medrad Stellant. Dodatkowo prosimy o dopuszczenie w 100% kompatybilnego, jednorazowego, 

sterylnego zestawu do automatycznego wstrzykiwacza Medrad Stellant o następującym składzie: 

- 2x wkład o poj. 200 ml 

- 1x złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym 

- 2x ostrze typu spike 

- 2x złącze szybkiego napełniania (J-rurka) 

ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ. 

 

 

 

 


