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Nr sprawy DAN 184/2020 

Lublin, 25.03.2020 

 

Dotyczy zamówienia na: dostawę skanera naczyń 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. 6 Załącznika nr 2 ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do sprawy nr DAN 

184/2020: „Podczerwień musi być emitowana co najmniej z dwóch lamp IR 850nm”.   

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najnowszej generacji urządzenie, w którym podczerwień 

jest emitowana przez kamerę laserową, zamiast dwóch lamp IR? 

Proponowane rozwiązanie to najnowsza technologia w obrazowaniu naczyń krwionośnych, 

zapewniająca najwyższą jakość obrazu w czasie rzeczywistym. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie, w którym podczerwień emitowana jest przez 

kamerę laserową lub przez co najmniej dwie lampy IR 850nm. 

 

Pytanie nr 2 

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

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

• negatyw, • głębokość naczyń”, oraz pkt 9 Załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia) do sprawy nr DAN 184/2020 „Łączna ilość trybów wyświetlania: co najmniej 100” 

Proszę o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska, gdyż w pkt. 8 – „Zestawienia wymaganych 

parametrów granicznych”, Zamawiający wymaga aby urządzenie mogło pracować w trzech trybach 

wyświetlania: pozytyw, negatyw i głębokość naczyń, natomiast w pkt. 9 Zamawiający wymaga co 

najmniej 100 trybów wyświetlania. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najnowszej generacji urządzenie posiadające wymagane 

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

personelowi bez konieczności przełączania na dodatkowy tryb. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

W pkt. 9 Zamawiający wymaga co najmniej 100 trybów wyświetlania z możliwością pracy co najmniej 

w następujących trybach: pozytyw, negatyw, głębokość naczyń (parametr opisany w pkt. 8). 

 

Pytanie nr 3 

Pytanie dotyczy pkt. 10 Załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do sprawy  

nr DAN 184/2020: „Co najmniej 5 kolorów wyświetlania obrazu”.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najnowszej generacji urządzenie, które emituje 2 kolory 

podświetlania? Jest to sprawdzone i docenione rozwiązanie, które nie wymaga przystosowywania się 

(akomodacji) wzroku użytkownika do nowej kolorystyki obrazu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie emitujące co najmniej 2 kolory podświetlania. 

Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie nr 4 

Pytanie dotyczy pkt. 11 Załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do sprawy  

nr DAN 184/2020: „Co najmniej 4 poziomy jasności wyświetlania obrazu”.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najnowszej generacji urządzenie posiadające 3 poziomy 

jasności wyświetlania obrazu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie posiadające co najmniej 3 poziomy jasności 

wyświetlania obrazu. 

 

Pytanie nr 5 

Pytanie dotyczy pkt. 12 Załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do sprawy  

nr DAN 184/2020: „Co najmniej 3 rozmiary okna wyświetlania obrazu (wielkość pola zabiegowego)” 

oraz pkt. 13 Załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do sprawy  

nr DAN 184/2020: „Co najmniej 2 formaty (proporcje) wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych”.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najnowszej generacji urządzenie, w którym rozmiar okna 

wyświetlania obrazu oraz format (proporcje) wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych ustawiane są 

automatycznie? 
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Stosowana przez Producenta technologia ułatwia pracę personelowi i nie absorbuje uwagi 

użytkownika przy przełączaniu trybów obrazowania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie, w którym rozmiar okna wyświetlania obrazu oraz 

format (proporcje) wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych mogą być ustawiane automatycznie. 

Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie nr 6,   

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie wykorzystywało do emisji podczerwieni 

bezpieczną technologię laserową - laser klasy 1, w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC? 

Zastosowany przez producenta technologia gwarantuje wysokiej jakości obrazowanie mapy naczyń 

krwionośnych pacjentów w czasie rzeczywistym z możliwością oceny stanu naczyń krwionośnych przed 

i w trakcie zabiegu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wykorzystującego do emisji podczerwieni 

technologię laserową - laser klasy 1, zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC. Pozostałe 

parametry bez zmian. 

  

UWAGA: Niniejsza Odpowiedź na pytania Wykonawcy stanowi integralną część Zapytania 

Ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa skanera naczyń 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.  

 

 

 

 


