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Nr sprawy DAN 184/2020 

Lublin, 26.03.2020 

 

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. 17 Załącznika nr 2 ( Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do sprawy nr 

DAN 184/2020: „Urządzenie musi być wyposażone we wbudowane złącze USB (co najmniej 

jedno)”.    

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyń krwionośnych bez portu USB ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie nie wyposażone we wbudowane złącze USB. 

 

Pytanie nr 2 

Pytanie dotyczy pkt. 15 Załącznika nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do sprawy  

nr DAN 184/2020: „Urządzenie musi być wyposażone w wyświetlacz obrazu o przekątnej co 

najmniej 1,3” o rozdzielczości co najmniej 720x576 pikseli”.  

Czy zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie było wyposażone we wbudowany wyświetlacz o 

przekątnej nie mniejszej niż 1,3”, a mapa naczyń krwionośnych wyświetlana na skórze była 

wyświetlana w rozdzielczości nie mniejszej niż 720x576 pikseli (414720 pikseli) ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było wyposażone we wbudowany wyświetlacz o 

przekątnej nie mniejszej niż 1,3”, a mapa naczyń krwionośnych wyświetlana na skórze była 

wyświetlana w rozdzielczości nie mniejszej niż 720x576 pikseli (414720 pikseli). 

 

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia  

w ofertach ewentualnych zmian, wynikających z odpowiedzi na pytani Wykonawców, przedłuża 



 
        

 

Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z023/17 
Tytuł projektu: HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy Rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2 

 

termin składania ofert. Pkt. 11 (Miejsce, sposób oraz termin składania ofert) Zapytania ofertowego 

do sprawy DAN 184/2020, otrzymuje brzmienie:   

11. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Data publikacji ogłoszenia: 24.03.2020r.  

Termin składania ofert: 03.04.2020r.  

Ofertę (Załącznik nr 1 Formularz oferty, Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz 

Załącznik nr 4 Klauzulę informacyjną, katalog lub foldery producenta) należy złożyć w wymaganym 

terminie:  

- osobiście lub za pośrednictwem poczty we wersji papierowej w zamkniętej kopercie do Kancelarii 

Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin) w dni robocze od 

godz. 7.15 do 15.15 

lub 

-w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: 

joanna.kapron@umlub.pl  

 

Kopertę lub tytuł wiadomości elektronicznej proszę opisać: Oferta – postępowanie DAN184/2020 

 

 

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.  

 

 

 

 


