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Nr sprawy DAN 184/2020 

Lublin, 30.03.2020 

 

Dotyczy zamówienia na: dostawę skanera naczyo krwionośnych (1 szt.), spełniającego, co najmniej 

kryteria, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 2  

do niniejszego Zapytania Ofertowego) (nr sprawy DAN 184/2020), data zamieszczenia: 24.03.2020r.  

 

 Zamawiającym, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, odpowiada na następujące 

zapytania:  

Pytanie nr 1 

Pytanie dotyczy pkt. 8 Załącznika nr 2 ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do sprawy nr 

DAN 184/2020: „Możliwośd pracy w następujących trybach wyświetlania, co najmniej: • pozytyw; 

•negatyw; • głębokośd naczyo”.    

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najnowszej generacji urządzenie posiadające wymagane 

tryby wyświetlania, tj. pozytyw oraz negatyw łącznie z trybem głębokości naczyo, co ułatwia pracę 

personelowi bez konieczności przełączania na dodatkowy tryb. i tym samym proszę o dopuszczenie 

do zaoferowania konkurencyjnego urządzenie. 

Obecna forma odpowiedzi uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty i tym samym wymagany 

parametr wskazuje tylko na jednego Wykonawcę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie posiadające następujące tryby wyświetlania, co 

najmniej: pozytyw, negatyw oraz głębokośd naczyo, bez konieczności przełączania się na dodatkowy 

tryb. 

 

Pytanie nr 2   

Czy dopuszcza Paostwo skaner żył o parametrach jak poniżej ? 

1.1. Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające w czasie 

rzeczywistym dokładny obraz powierzchniowej struktury żył pacjenta na dowolnej części ciała na 

skórze. 

1.2. Urządzenie wykrywające żyły pod skórą za pomocą światła podczerwonego, a następnie 

projektujące obraz żył na powierzchni skóry bezpośrednio nad żyłami. 

1.3. Bezpieczna procedura naświetlania – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia ze skórą pacjenta 

1.4. Urządzenie od razu gotowe do pracy, brak konieczności ustawiania czy instalacji 
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1.5. Urządzenie wyposażone w kompatybilną ładowarkę z zasilaczem do bezprzewodowego 

ładowania 

1.6. Prowadzenie czytelnej projekcji  20cm (+/- 2 cm ) nad ciałem pacjenta 

1.7. Głębokośd docierania światła podczerwieni przez skórę min. 12 mm 

1.8. Możliwośd pracy przy słabym oświetleniu - ustawienia jasności projekcji na min. 3 poziomach 

1.9. Możliwośd ustawienia min. 4 kolorów projekcji światła dla odpowiedniego dopasowania do 

koloru skóry pacjenta 

1.10. Możliwośd wyboru jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatyw” 

1.11. Możliwośd wyboru czułości wyświetlanej projekcji - standardowej oraz bardziej dokładnej w 

celu odnajdywaniu głębokich i małych żył z informacją o wybranym trybie bezpośrednio na 

projekcji urządzenia 

1.12. Możliwośd zmiany rozmiaru projekcji min. 3 rozmiary w celu prowadzenia projekcji 

pediatrycznych i w razie konieczności skupienia personelu na jednym naczyniu krwionośnym 

1.13. Wyraźny obraz projekcji o rozdzielczości min. 854*480 

1.14. Czas pracy min. 5h 

1.15. Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h 

1.16. Urządzenie zasilane baterią o pojemności min. 4000 mAh 

1.17. Urządzenie wyposażone w główny wyłącznik zasilania, oraz dodatkowy wprowadzający 

aparat w tryb StandBy 

1.18. Waga urządzenia: max. 500 g 

1.19. Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 230 x 50 x 50 (+/-10 mm) 

1.20.     Warunki pracy: 

-temperatura – od 10C do 30C (+/- 5C) 

-wilgotnośd – od 10% do 90% (+/- 5%) wilgotności względnej bez kondensacji 

1.21.     Warunki transportu i przechowywania: 

-temperatura – od 0°C do 60°C (+/- 5C) 

-wilgotnośd – od 0% do 90% (+/- 5%)  wilgotności względnej bez kondensacji 

1.22.    W zestawie kompatybilny statyw z giętkim przewodem tzw. „gęsią szyjką” z samozatrzaskową 

głowicą zabezpieczającą iluminator, osadzony na podstawie jezdnej do podtrzymania urządzenia 

oraz wbudowaną rączką do prowadzenia statywu 

2.1.     Uruchomienie i szkolenie w cenie oferty 

2.2.   Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą 

aparatu), w wersji elektronicznej dołączona do oferty 

2.3.    Gwarancja min. 24 miesięcy 

2.4.   Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami 

zamiennymi 

2.5.    Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceo producenta 

2.6.    Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. 

2.7.    Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia 

2.8.   Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim 

2.9.   Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego – trzykrotne  
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2.10. Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierad listę imienną przeszkolonych osób 

potwierdzoną podpisem przez te osoby 

2.11. Paszport techniczny 

2.12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia 

paszportu technicznego urządzenia 

2.13. Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i 

sprzedaż części zamiennych przez okres min. 8 lat od dnia zakooczenia okresu gwarancyjnego 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznika nr 

2 do niniejszego Zapytania Ofertowego),oraz odpowiedziami na pytania Wykonawców stanowiących 

integralną częśd Zapytania Ofertowego.  

 

 

 

UWAGA: Niniejsza Odpowiedź na pytania Wykonawcy stanowi integralną częśd Zapytania 

Ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa skanera naczyo krwionośnych (1 szt.), spełniającego, 

co najmniej kryteria, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 

2 do niniejszego Zapytania Ofertowego) (nr sprawy DAN 184/2020). Pozostałe zapisy pozostają bez 

zmian  

Wykonawcy, którzy oferują urządzenia o dopuszczonych przez Zamawiającego niniejszym 

odpowiedziami rozwiązaniach, zobowiązani są do wprowadzenia tych zmian do edytowalnego 

Załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do sprawy nr DAN 184/2020.  

 

 

 

 


