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Świętochłowice, 12.05.2020 r. 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego gabinetu 
diagnostyczno-zabiegowego, znak sprawy 8/ZA/20, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych dnia 20.04.2020 r., nr 532156-N-2020 
 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1: „dotyczy Załącznik nr 1.2 Pakiet 6 – Lampa zabiegowa – pkt 9.”  
 Czy dopuszczą Państwo czaszę lampy w kształcie wielokąta foremnego o wymiarach 680 mm x 300 mm? 

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez 
zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem 
- modyfikacją należy w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano. 
 

Pytanie 2: „dotyczy Załącznik nr 1.2 Pakiet 6 – Lampa zabiegowa – pkt 14.”   
 Czy dopuszczą Państwo źródła światła w postaci białych diod led? 

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia pierwotnie określo-
nego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w po-
wyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano. 

 
Pytanie 3: „dotyczy Załącznik nr 1.2 Pakiet 6 – Lampa zabiegowa – pkt 16.”  
Czy dopuszczą Państwo 5 stopniową regulację natężenia w zakresie 30-100%? Jest to parametr w 
nieznacznie mniejszym zakresie, nie wpływający na komfort pracy personelu 
Odpowiedź 3: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
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Pytanie 4: „dotyczy Załącznik nr 1.2 Pakiet 6 – Lampa zabiegowa – pkt 21.”  
Czy dopuszczą Państwo lampę o stałej wielkości plamy świetlnej 22cm średnicy, z możliwością płynnej 
zmiany kształtu z kulistej na owalną ? 

Odpowiedź 4: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia. 

Pytanie 5: „Załącznik nr 1.2 - Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt - pkt. 22” 
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy ultrasonograf, z ekranem dotykowym nie posiadającym 
możliwości programowania położenia i wielkości poszczególnych funkcji.  
Pragniemy nadmienić, że ekran dotykowy w oferowanym przez nas aparacie jest rozwiązaniem 
wykorzystującym nowszą i wyższą technologie, oferuje pełną użyteczność, a funkcje na nim wyświetlane 
są ograniczone do niezbędnego minimum zapewniając przejrzystość i duży komfort pracy. Dzięki temu, 
że zawartość ekranu zmienia się w zależności od trybu pracy lub od używanej przez operatora opcji nie 
powstaje zamieszanie z nawigowaniem między nieużywanymi opcjami. Dodatkowo można  dowolnie 
regulować intensywność podświetlenia zwiększając komfort długotrwałej pracy operatora. Takie 
rozwiązanie nie tylko powoduje przyspieszenie pracy, ale także podnosi standard pracy operatora. 
Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu jak również 
pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.  
 
Odpowiedź 5: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 

Pytanie 6: „Załącznik nr 1.2 - Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt - pkt. 30” 
Prosimy o potwierdzenie, że aparat USG posiadający rozwiązanie lepsze, nowocześniejsze tj. we-
wnętrzny dysk twardy SSD spełnia zapisy SIWZ. 

Odpowiedź 6: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
Pytanie 7: „Załącznik nr 1.2 - Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt - pkt. 35” 
Prosimy o dopuszczenie aparatu USG z rozwiązaniem równoważnym tj. aktualnie powszechnie 
stosowanym wyjściem cyfrowym: Display Port. 

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia pierwotnie określo-
nego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w po-
wyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano. 
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Pytanie 8: „Załącznik nr 1.2 - Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt - pkt. 39” 
Prosimy zatem o dopuszczenie aparatu posiadającego zakres powiększenia obrazu zamrożonego, a także 
obrazu z pamięci CINE 10x. Aparat posiada funkcję powiększenia obrazu rzeczywistego 40x wraz z 
funkcją Zoom wysokiej rozdzielczości oraz opcję łatwego sterowania i przemieszczania bramki ROI już 
po zamrożeniu obrazu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, sterowanie wyświetlanym obrazem po powiększe-
niu jest szybkie i precyzyjne. Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego dzięki 
możliwości większego powiększenia obrazu rzeczywistego co daje bardziej wiarygodny obraz badanej 
struktury, gdyż powiększanie obrazu zamrożonego sprowadza się do cyfrowej obróbki obrazu co zawsze 
obarczone jest błędem. Ponad to po powiększeniu badana struktura na obrazie wyświetlanym na moni-
torze jest nawet 40x większa niż w rzeczywistości co umożliwia dokładną diagnostykę nawet bardzo 
małych struktur. Funkcjonalność jest więc taka sama a nawet lepsza niż opisana w tym punkcie specyfi-
kacji. Aktualny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty i stoi 
w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji.  

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia pierwotnie określo-
nego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w po-
wyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano. 
 

Pytanie 9: „Załącznik nr 1.2 - Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt - pkt. 40” 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego 
producenta posiadający możliwość porównania do 5 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta? Wy-
móg wyświetlania na raz 9 ruchomych obrazów nie ma uzasadnienia klinicznego, gdyż przy tak dużej 
ilości obrazów na ekranie będą one bardzo małe, a więc nie będą miały żadnej wartości diagnostycznej. 
Zapis w obecnym brzmieniu służy tylko i wyłącznie ograniczeniu konkurencji i wykluczeniu aparatów 
wysokiej klasy innych producentów i uniemożliwia nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu 
oraz konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia pierwotnie określo-
nego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w po-
wyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją 
należy w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, 
by nie było wątpliwości, co zaoferowano. 
 

Pytanie 10: „Załącznik nr 1.2 - Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt - pkt. 93”  
Prosimy o potwierdzenie, że głowica liniowa o szerokości skanu 39mm spełni wymagania Zamawiają-
cego. 
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Odpowiedź 10: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

Pytanie 11: „Załącznik nr 1.2 - Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt - pkt. 98” 
Prosimy o  dopuszczenie do postępowania aparat USG wyposażony w głowicę sektorową kardiologiczną 
wykonaną w technologii Single Crystal o kącie skanowania 87°.  Proponowany kąt skanu różni się 
zaledwie o 3 stopnie od minimalnie wymaganego oraz umożliwia wykonanie rzutów serca we wszystkich 
projekcjach, łącznie z projekcją 4 oraz 5-jamową, co oznacza zachowanie pełnej funkcjonalności przy 
innym rozwiązaniu technicznym. Ponad to dzięki mniejszemu kątowi przetwornik ma mniejszą ilość 
elementów do przetworzenia dzięki czemu obraz na ekranie jest wyższej rozdzielczości oraz parametry 
frame rate są dużo wyższe. Dodatkowo proponowana głowica posiada więcej elementów 
piezoelektrycznych oraz szerszy zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz co jest korzystne dla 
Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej, nie podlegającej 
odrzuceniu oraz konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia pierwotnie okre-
ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiają-
cego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfi-
kacją należy w załączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna” nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert zmieniony i ustalony do dnia 15.05.2020 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30. 


