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Poznań 2 maja 2018 r.  
 
 
 
 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści siwz. 
 
 
Witam, 
 
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące sprawy WSPL zam.publ.nr 21/18 
 
1. 
 
Pytanie dotyczy zał nr 2  pakiet 2 
 
Proszę o informację jaki stary aparat typ i model ma być demontowany na 
terenie WSPL ul. Szylinga 1 
 
Musimy określić czy inżynierowie podejmą się demontażu. 
 
Odp. W przychodni zamontowany jest aparat: Ergon X nr seryjny 000396. 
 
 
2. 
 
Możliwość czy odpowiedzieć tylko na pytanie o ewentualnej możliwości czy też 
 
Wycenić tą opcje sumując do ceny  aparatu rtg? 
 
Odp. odpowiedzieć tylko na pytanie o ewentualnej możliwości  integracji z PACS/RIS. 
 
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa zamówienia na dostawę sprzętu 
medycznego wraz z dostawą i montażem w przychodni w postępowaniu w trybie 
przetargu nieograniczonego, znak sprawy WSPL Zam. 
Publ. Nr 21/18, zwracamy się o wyjaśnienie treści SIWZ:_ 
 
_Załącznik nr 2, pakiet 1, parametry techniczne:_ 
 
_UNIT STOMATOLOGICZNY WRAZ Z KOMPRESOREM - 1 kpl.:_ 
 
_Pkt 4.: "__Kompresor durr dental bezolejowy dwutłokowy, pojemność zbiornika 
35l, obudowa wyciszająca do kompresora, wentylator chłodzący głowice - poziom 
hałasu max 65db, z osuszaczem"_ 
 
_Producent DURR DENTAL oferuje kompresory dwutłokowe z ze zbiornikiem 20L,_ 
 
_następna dostępna wielkość zbiornika to 50L ale już dla kompresora 
3 tłokowego i większego._ 
 
_Nie ma natomiast w portfolio kompresorów ze zbiornikiem 35L._ 
 
_Dlatego prosimy o doprecyzowanie:_ 
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_-czy dopuszczają Państwo kompresor z mniejszym zbiornikiem - czyli 
dwutłokowy, pojemność zbiornika 20L, obudowa wyciszająca z wentylatorem, 
poziom hałasu max 65db, z osuszaczem?_ 
 
_-czy może parametr zbiornika 35L jest kluczowy i tym samym czy dopuszczają 
Państwo kompresor większy bo z 50L zbiornikiem by spełnić ten wymóg 
jednocześnie minimum 3 cylindry, obudowa wyciszająca do kompresora, wentylator 
chłodzący głowice - poziom hałasu max 65db, z osuszaczem?,_ 
 
_-czy może inne rozwiązanie, np. podane jedynie graniczne parametry?_ 
 
 Odp. dopuszczamy kompresor z mniejszym zbiornikiem poj. zbiornika min. 20 l  
 
 
_Pkt.7.: „Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy z płynną regulacją obrotów 
prawo - lewo".:_ 
 
_Stomatologiczny bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny może obracać się w lewo 
lub w prawo, oraz jego obroty mogą być regulowane płynnie._ 
 
_Czy dopuszczają Państwo dostarczenie unitu z mikrosilnikiem bezszczotkowym z 
płynną regulacją obrotów oraz zmianą kierunku obrotów z lewych na prawe?_ 
 
Odp. dopuszczamy unit z mikrosilnikiem bezszczotkowym z płynną regulacją obrotów 

oraz zmianą kierunku obrotów z lewych na prawe. 
 
_Pkt.22.: „Separator Amalgamatu"_ 
 
_Czy ma to być osobny separator, czy dopuszczają państwo separator amalgamatu 
zintegrowany z pompą z puntu 21 czyli DURR DENTAL VS300S, czyli pompę 
VSA300S?_ 
 
Odp. Zamawiający wymaga separatora zintegrowanego z unitem wraz z niezbędnymi 

akcesoriami gwarantującymi prawidłową pracę w tym zawór spluwaczkowy._ 
 
1. 
 
W nawiązaniu do pytań dotyczących sprawy WSPL ZAM. BUBL. Nr 21/18: 
 
Pytanie  w odniesieniu do wymaganych parametrów stacji roboczej 2w1  , czy 
jest możliwość 
 
dostarczenia sprzętu o wyższych parametrach niż podane  poniżej W Państwa 
specyfikacji? 
 
Dostawa 1 szt mobilnej stacji roboczej typu 2w1 o następujacych 
parametrach: 
Procesor minimum 4 rdzenie o wydajnosci min Intel Atom x5 System operacyjny 
minimum Windows 10 Pamięć operacyjna ram minimum 4gb Dysk twardy technologia 
półprzewodnikowa minimum 60gb Niezależna od klawiatury część ekranowa 
Klawiatura QWERTY łączona magnetycznie z cześcią ekranową 10,1-calowy ekran 
dotykowy z rozdzielczością FHD (1920 x 1200) Wbudowany modem LTE 
np..: Lenovo MIIX 320 lub równoważny 
 
Odp. Dopuszczamy wyższe  parametry pod warunkiem, że wielkość ekranu nie 
przekroczy 12.9" 
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2. 
 
Czy dopuszczają Państwo brak wykonania testów podstawowych aparatu RTG w 
okresie gwarancji ? 
 

Odp.  Zamawiający rezygnuje z wykonania testów podstawowych aparatu RTG w 
okresie gwarancji.  
 Wykreślamy ten zapis z warunków siwz. 
 
 
Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w opisie stacji technika: 
 
Jest 

Parametry stacji roboczej: 

Procesor minimum XEON lub równoważny 

System operacyjny minimum WINDOWS 10 PRO 

x64 PL (praca w Active Directory Microsoft) 

Dysk twardy min 2x 120GB SSD Raid 1 

Min 4gb RAM 

Napęd DVD RW SLIM 

np..: Dell T20 lub równoważny 

 

Nowe parametry.  

Parametry stacji roboczej: 

Procesor minimum XEON lub równoważny 

System operacyjny minimum WINDOWS 10 PRO 

x64 PL (praca w Active Directory Microsoft) 

Dysk twardy min 2x 120GB SSD Raid 1 

Min 4gb RAM 

Napęd DVD RW SLIM 

np..: Dell T20 lub równoważny 

wraz z monitorem ekranowym LED rozdzielczosc 

minimum FullHD przekatna ekranu minimum 22" 

Gwarancja na monitor minimum 3 lata 

wraz z klawiaturą, myszą z logo producenta stacji 

roboczej oraz niezbednymi akcesoriami do 

podłączenia i uruchomienia w tym z 

uporządkowaniem przewodów 

 


