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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 3 – Holter EKG – 1 szt  PKT. 10 Przetwarzanie A/C 20 bit. 
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z częstością próbkowania 12 bit?” 

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2: „dotyczy Załącznik nr 1.2 Pakiet 3 – Holter EKG – 1 szt PKT. 11 Pamięć – karta pamięci 

Compact Flash Czy Zamawiający dopuści rejestrator z kartą pamięci SD?Jest to 
optymalne rozwiązanie. Dane są całkowicie bezpieczne. Użycie karty pamięci umożliwia 
odczyt danych przy użyciu czytnika kart, jak i przy zastosowaniu przewodu transmisji 
danych USB.” 

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 3 – Holter EKG – 1 szt PKT. 15 Zasilanie – baterie AA. 

Czy Zamawiający dopuści rejestrator zasilany z 1 baterii lub akumulatora AAA? 
Oferowany przez nas rejestrator do zasilania wykorzystuje jedną baterię, lub akumulator, 
typu AAA. Znacznie zmniejsza to masą gotowego do badania rejestratora. Jednocześnie 
zwiększając komfort użytkowania. Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych 
systemów, co w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego systemu, a może jedynie 
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przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych nowoczesnych możliwościach 
analizy.” 

Odpowiedź 3: 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 4: „dotyczy Pakietu nr 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny elektrokardiograf z możliwością 
eksportu badania na nośnik zewnętrzny (PenDrive)w trybie SCP i PDF ?” 

Odpowiedź 4: 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 5: „dotyczy Część nr: 2 Nazwa: Elektrokardiograf z wózkiem 1 szt.  
Pyt. do lp. 11. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem nie dotykowym i 
elastomerową pełną klawiaturą alfanumeryczną?”  

Odpowiedź 5: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 

Pytanie 6: „dotyczy Część nr: 2 Nazwa: Elektrokardiograf z wózkiem 1 szt.  
Pyt. do lp. 14. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, którego czułość wynosi 5/10/20 
mm/mV.? Wartość 2,5 mm/mV nie wnosi istotnej wartości diagnostycznej.” 

Odpowiedź 6: 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 7: „dotyczy Część nr: 2 Nazwa: Elektrokardiograf z wózkiem 1 szt.  
Pyt. do lp. 16 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG który realizuje stały zapis ostatnich 5 
minut do bufora pamięci skąd generuje najlepsze diagnostyczne 10 sekund do analizy?” 

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. 
 

Pytanie 8: „dotyczy Część nr: 2 Nazwa: Elektrokardiograf z wózkiem 1 szt.  
Pyt. do lp. 20. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG który posiada pamięć 40 badań z 
możliwością rozbudowy do 200? Wszystkie badania mogą być na bieżąco archiwizowane na 
pamięci przenośnej „pendrive-ie” lub wyeksportowane do lokalizacji sieciowej.”  

Odpowiedź 8: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

Pytanie 9: „dotyczy Część nr: 2 Nazwa: Elektrokardiograf z wózkiem 1 szt.  
Pyt. do lp. 25 Czy Zamawiający dopuści aparat bez dźwiękowej sygnalizacji pobudzeń?” 

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: „dotyczy Część nr: 2 Nazwa: Elektrokardiograf z wózkiem 1 szt.  
Czy Zamawiający wymaga dodatkowo bezprzewodowego modułu akwizycji sygnału EKG, 
do zdalnego wykonywania badań.?” 

Odpowiedź 10: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 11: „dotyczy Załącznik nr 1.2 Pakiet 6 - Lampa zabiegowa – 1 szt 
Dot. pkt. 21 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy zabiegowej LED z regulowaną 
średnicą pola roboczego w zakresie 180 – 270 mm.” 

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-



 
 
 

Postępowanie na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego, znak sprawy 8/ZA/20 

4 
 

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. 
 

Pytanie 12: „dotyczy Załącznik nr 1.2 Pakiet 6 - Lampa zabiegowa – 1 szt 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.” 

Odpowiedź 12: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Pytanie13: „dotyczy wzoru umowy Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych 

w §5 ust 1b) do 0,5% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem.” 
Odpowiedź 13: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie14: „dotyczy wzoru umowy Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych 
w §5 ust 1c) do 0,5% wartości towary którego dotyczy opóźnienie.”  

Odpowiedź 14: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie15: „dotyczy wzoru umowy Prosimy Zamawiającego o zmianę §3 ust 6 na następujący: 
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją 
niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie 
art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). 
W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu 
wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu 
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 

Odpowiedź 15: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie16: „dotyczy pkt. 14. Załącznika nr 1.2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - 
Aparat USG z głowicami – 1 szt 

W punkcie powyższym Zamawiający wymaga:  

14. Rozdzielczość monitora – 
min. 1280 x 1024 

TAK 

(podać) 
 

 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny 
wyposażony w nowoczesny monitor LED o przekątnej 21,5” i rozdzielczości 1600 x 900?” 
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Odpowiedź 16: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

Pytanie 17: „dotyczy pkt. 17. Załącznika nr 1.2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 
- Aparat USG z głowicami – 1 szt 

 
W punkcie powyższym zamawiający wymaga: 

17. Odświeżanie obrazu min. 
1200 Hz 

TAK 

(podać) 
 

 Prosimy o zmianę zapisu na: 

17. Odświeżanie obrazu min. 
500 Hz 

TAK 

(podać) 
 

Zmiana parametru nie wpłynie na możliwości diagnostyczne aparatu, a pozwoli firmie …. 
na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.” 

Odpowiedź 17: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

Pytanie 18: „dotyczy pkt. 74. Załącznika nr 1.2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - 
Aparat USG z głowicami – 1 szt 

W punkcie powyższym Zamawiający wymaga: 

74. 

Zewnętrzna stacja robocza z 
archiwizacją (komputer z monitorem i 
klawiaturą lub komputer typu laptop) 
z podłączeniem do aparatu, 
zawierająca oprogramowanie do 
badań z możliwością obliczania 
ryzyka i możliwością wykonywania 
pomiarów na zapisanych obrazach. 

TAK 

(opisać) 
 

Prosimy o potwierdzenie, że zewnętrzna stacja robocza z archiwizacją z podłączeniem do 
aparatu i z możliwością wykonywania pomiarów na zapisanych obrazach wyposażona w 
oprogramowanie office spełni wymagania Zamawiającego.” 
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Odpowiedź 18: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Pytanie 19: „dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat 

USG z głowicami – 1 szt Prosimy o potwierdzenie, że oferowane głowice convexowa, 
liniowa i endowaginalna mają mieć możliwość współpracy z elastografią Shear Wave.” 

Odpowiedź 19: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków poza opisanymi w za-
łączniku nr 1.2 „Specyfikacja techniczna”. 

 

Pytanie 20:  „dotyczy SIWZ W treści specyfikacji Zamawiający odwołuje się do zapisów Załącznika nr 
1.3 „Warunki gwarancji jakości i serwisu”. 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie tego załącznika, celem zapoznania się z jego 
treścią.” 

Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, że w odniesieniach dotyczących gwarancji wystąpiła 
omyłka pisarska dotycząca numeru załącznika. Poprawne brzmienie zapisu dla każdego  
z pakietów jak niżej: 

„gwarancja – 10% Sposób oceny oferty: liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium 
„gwarancja” ustalana jest na podstawie załącznika 1 do oferty – „Formularz oferty”: wg informacji 
wykonawcy zawartej w niżej wymienionej pozycji tego załącznika zgodnie z punktacją wskazaną w 
ostatniej kolumnie:…” Dodatkowo w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia „Formularz oferty” Zamawiający wykreśla w każdym miejscu odniesienia do 
załącznika nr 1.3. „Warunki gwarancji, jakości i serwisu”. 
 
Pytanie 21: „dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat 

USG z głowicami – 1 szt Zamawiający wymaga: 
„W razie naprawy trwającej dłużej niż 4 dni kalendarzowe Zamawiający wymaga 
wstawienia sprzętu zastępczego o minimum tych samych parametrach”. 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego wymogu lub zmianę na: 
„W razie naprawy trwającej dłużej niż 4 dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt), Zamawiający wymaga wstawienia sprzętu 
zastępczego o minimum tych samych parametrach”. 

Odpowiedź 21: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 22: „dotyczy SIWZ Z uwagi na obecną, niezwykle dynamiczną sytuację, związaną z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a co za czym idzie możliwym 



 
 
 

Postępowanie na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego, znak sprawy 8/ZA/20 

7 
 

wystąpieniem utrudnień w dostaniu się na teren Szpitala, celem złożenia oferty w formie 
papierowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany przez Zamawiającego 
formy składania ofert w niniejszym postępowaniu z papierowej na elektroniczną. 

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć możliwych komplikacji logistycznych oraz pozwoli na 
złożenie oferty ew. szerszemu gronu Wykonawców.” 

Odpowiedź 22: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty tak, aby Wy-
konawcy mieli czas na złożenie oferty w formie papierowej. Informacja z otwarcia będzie przeka-
zana na stronę internetową. Dalsza korespondencja odbywać się będzie poprzez drogę mailową 
dopuszczoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie 23: „dotyczy §5 1. b) i c) Załącznika nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY 

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych na: 
b) w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 ust 1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 2 umowy. 
c) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 ust 1 za każdy 
dzień 
opóźnienia przy braku sprawności urządzenia polegającego na braku możliwości 
wykonania 
wszystkich procedur medycznych z jego wykorzystaniem, w tym braku serwisowania, 
przeglądu 
lub równoważne.” 
Zaproponowana wysokość kar jest współmierna do wartości przedmiotu postępowania i 
powszechnie stosowana w postępowaniach o zbliżonym zakresie przedmiotowym. 

Odpowiedź 23: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 24: „dotyczy §6 2. Załącznika nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, zwracamy się z prośbą o wydłużenie 
terminu naprawy do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części 
zamiennych spoza granic RP.” 

Odpowiedź 24: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 25: „dotyczy §6 3. Załącznika nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli dni robocze.” 

Odpowiedź 25: Zamawiający informuje, że w miejscach, w których Zamawiający nie precyzuje, 
że chodzi o dni robocze, zapisy wskazują na dni kalendarzowe.  
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Pytanie 26: „dotyczy przedmiotu zamówienia: PAKIET 6 Lampa zabiegowa. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową, której śred-
nica czaszy wynosi 30 cm a regulacją plamy świetlnej odbywa się w zakresie 180 – 250mm?” 

Odpowiedź 26: 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. 
 

Pytanie 27: „dotyczy umowa §4 pkt 6  
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocz-
nie sprzęt wadliwy na sprzęt wolny od wad. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
dostawy nowego sprzętu, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar 
umownych z tytułu opóźnienia.”  

Czy Zamawiajacy odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu opóxnienie w przypadku 
dostarczenia sprzętu zastępczego na czas wymiany na wolny od wad?” 

Odpowiedź 27: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 28: „dotyczy umowy §5 pkt. 1 b  

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

b)w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 ust 1 za każdy roz-
poczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 2 umowy.  

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,5 % wartości brutto przed-
miotu umowy umowy wskazanej w §3 ust 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w sto-
sunku do terminu określonego w §2 ust. 2 umowy?” 

Odpowiedź 28: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 29: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt. 12 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z miejscem na sondy z boku apa-
ratu? Umieszczenie głowic z boku konsoli jest standardowym rozwiązaniem i w żaden spo-
sób nie utrudnia dostępu do głowic i komfortu pracy użytkownika.” 



 
 
 

Postępowanie na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego, znak sprawy 8/ZA/20 

9 
 

Odpowiedź 29: 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. 
 

Pytanie 30: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt. 35 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z wyjściem cyfrowym HDMI zamiast 
DVI?” 

Odpowiedź 30: 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. 
 

Pytanie 31: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt 54 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z zakresem prędkości dla dopplera 
pulsacyjnego 8m/sek przy zerowym kącie?” 

Odpowiedź 31: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 32: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt 55 i 56 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z zakresem bramki od 0,7 – 15 mm i 
regulacją uchylności wiązki +/- 20 stopni?” 

Odpowiedź 32: 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. 
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Pytanie 33: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt 68 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z uchylnością wiązki dla dopplera 
kolorowego +/- 20 stopni?” 

Odpowiedź 33: 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. 
 

Pytanie 34: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt 75 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z możliwością wykonania 8 pomia-
rów na jednym obrazie?” 

Odpowiedź 34: 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. 
 

Pytanie 35: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt 78  

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowica convex z zakresem często-
tliwości od 2 do 5 MHz i kątem pola skanowania 69 stopni” 

Odpowiedź 35: 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. 

 

 



 
 
 

Postępowanie na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego, znak sprawy 8/ZA/20 

11 
 

Pytanie 36: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt 84  

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową wykonaną w tech-
nologii matrycowej o zakresie częstotliwości od 4 do 13 MHz i szerokością czoła głowicy 
50 mm?” 

Odpowiedź 36: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 37: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt 90  

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową o regulacji uchyl-
ności bramki +/- 20 stopni?” 

Odpowiedź 37: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 38: „dotyczy załącznika 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pakiet 1 - Aparat USG z gło-
wicami – 1 szt. Dotyczy pkt 96  

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą kardiologiczną o zakresie 
częstotliwości od 1 do 4 MHz i 64 elementach?” 

Odpowiedź 38: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 39: „dotyczy - Załącznik nr1.2 Pakiet 2 punkt 33 OPROGRAMOWANIE 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga oprogramowania do archiwizacji 
badań ? Czy ma to być oprogramowanie z komunikacją HIS w standardzie HL7 ? 

Odpowiedź 39: Zamawiający potwierdza, że wymaga oprogramowania do archiwizacji badań z 
komunikacją HIS w standardzie HL7. 
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Pytanie 40: „dotyczy Załącznik nr1.2 Pakiet 3 punkt 10 

 Czy Zamawiający dopuści rejestrator z przetwornikiem A/C 24 bity?” 

Odpowiedź 40: 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. 
 
Pytanie 41: „dotyczy Załącznik nr1.2 Pakiet 3 punkt 11 

Czy zamawiający dopuści pamięć na kartach micro SDHC, które są nowocześniejszym 
rozwiązaniem, posiadają większe pojemności, szybszy transfer danych i są dostępne w 
sprzedaży ogólnej?” 

Odpowiedź 41: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 42: „dotyczy Załącznik nr 2 paragraf 3 p.2 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapłatę należności za wykonany przedmiot umowy 
przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury?” 

Odpowiedź 42: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Jednocześnie informuje, że zapis do 60 dni wskazuje, że zapłata może na-
stąpić również w terminie wcześniejszym. 

 

Pytanie 43: „dotyczy pak. 6 Lampa zabiegowa 

(Lp. 21)  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę renomowanego niemieckiego 
producenta z regulacją wielkości średnicy pola bezcieniowego w zakresie od 160 mm do 
230 mm?” 

Odpowiedź 43: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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Pytanie 44: „dotyczy pak. 7 poz.1 Kozetka lekarska 

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulowanym oparciem pleców o kącie regulacji w 
zakresie 0-45° ?” 

Odpowiedź 44: 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. 
 

Pytanie 45: „dotyczy poz.2 Taboret 
Czy Zamawiający dopuści taboret o konstrukcji chromowanej z siedziskiem obitym 
materiałem o wysokich parametrach wytrzymałościowych, regulowanej wysokości w 
zakresie od 60 cm do 78 cm z kołami skrętnymi w obudowie chromowanej, wyposażony w 
chromowany podnóżek oraz ręczny siłownik gazowy umiejscowiony pod siedziskiem?” 

Odpowiedź 45: 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. 
 

Pytanie 46: „dotyczy poz.3 Stolik narzędziowy 
Czy Zamawiający dopuści stolik narzędziowy o szerokości 45 cm?” 

Odpowiedź 46: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 47: „dotyczy poz.4 Szafka medyczna z blatem 

Czy Zamawiający dopuści szafkę medyczną o wymiarach 60 x 43,5 x 104 cm 
(szerokość/głębokość/wysokość) wykonaną z blachy stalowej z wieńcem dolnym z blachy 
ocynkowanej z trzema przestrzeniami półkowymi wewnątrz z dwiema półkami przestawnymi 
co 25 mm i drzwiami zamykanymi na zamek?”  

Odpowiedź 47: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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Pytanie 48: „dotyczy poz.5 Szafka medyczna do przechowywania narzędzi diagnostycznych 

Czy Zamawiający dopuści szafkę medyczną o wymiarach 60 x 43,5 x 104 cm 
(szerokość/głębokość/wysokość) wykonaną z blachy stalowej z wieńcem dolnym z blachy 
ocynkowanej z trzema przestrzeniami półkowymi wewnątrz z dwiema półkami przestawnymi 
co 25 mm i drzwiami zamykanymi na zamek?”  

Odpowiedź 48: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 49: „dotyczy poz.6 Szafka medyczna z przeszklonymi drzwiami 

Czy w punkcie nr. 12 – „Łatwe demontowanie zasłon” doszło do omyłki pisarskiej i czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na pominięcie tego punktu?” 

Odpowiedź 49: Zamawiający modyfikuje ww. punkt poprzez jego usunięcie.   

 

Pytanie 50: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dni robocze (od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?” 

Odpowiedź 50: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 51: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Zamawiający w Formularzu oferty – załączniku nr 1 – w pkt. 1.3 wymaga dołączenia do 
oferty warunków gwarancji jakości i serwisu (zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do 
specyfikacji). Prosimy o wykreślenie punktu, gdyż SIWZ nie zawiera załącznika 1.3. 
Warunki gwarancji jakości i serwisu zostały opisane w załączniku nr 1.2.” 

Odpowiedź 51: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20. 
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Pytanie 52: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Zamawiający w załączniku 1.2 wymaga wstawienia sprzętu zastępczego o minimum tych 
samych parametrach w razie naprawy trwającej dłużej niż 4 dni kalendarzowe zaś w §6 ust. 
3 umowy – w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. Z powodu rozbieżności 
wnosimy o ujednolicenie zapisów i stosowną korektę.” 

Odpowiedź 52: Zamawiający modyfikuje zapisy §6 ust. 3 wzoru umowy, który po modyfikacji 
brzmi: 

„W przypadku awarii trwającej ponad 4 dni kalendarzowe Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
urządzenie zastępcze na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach, przy czym sprzęt 
zastępczy nie może zapewnić w sposób stały sprawności przedmiotu umowy, w takim wypadku 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej od początku braku sprawności, o 
której mowa w §5 ust. 1 lit c” 
Umowa z wybranym wykonawcą w zakresie pakietu nr 1 zostanie zmodyfikowana w tym zakre-
sie. 

 

Pytanie 53: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Dotyczy Załącznika 1.2 Pakiet 1 Aparat USG pkt 10. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający 128 fizycznych 
kanałów nadawczych TX ? 
Zamawiający wymaga głowic 190 elementowych. Kryształy w głowicy podczas pracy 
aparatu nigdy nie są pobudzane jednocześnie tylko sekwencjami. Różnica w ilości 
fizycznych kanałów nadawczych między parametrem wymaganym a oferowanym w naszym 
rozwiązaniu nie wpływa w żaden sposób na jakość i szybkość wykonywanych badań.” 

Odpowiedź 53: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 54: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Dotyczy Załącznika 1.2 Pakiet 1 Aparat USG pkt 22. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający bardzo funkcjonalny 
ekran dotykowy o przekątnej 13,3 cala z możliwością obsługi jak w tablecie (m.in. 
sterowanie gestami, zduplikowanie i obsługa obrazu diagnostycznego) lecz nie posiada 
możliwości programowania położenia i wielkości poszczególnych funkcji ? 
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Takie rozwiązanie zwiększa możliwości diagnostyczne oraz komfort i szybkość pracy. 
Umiejscowienie funkcji najczęściej używanych jest przemyślane zoptymalizowane i 
zaprojektowane przez sztab fachowców Producenta, również poprzez wniesione uwagi 
przez naszych Klientów przez cały okres udoskonalania produktu.”  

Odpowiedź 54: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 55: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Dotyczy Załącznika 1.2 Pakiet 1 Aparat USG pkt 35. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający wbudowane w aparat 
wyjście cyfrowe HDMI, S-VHS, VGA i Video zamiast wymaganych DVI i S-VHS ? 

Łącze HDMI jest standardem bardziej nowoczesnym niż wymagane przez Zamawiającego, 
pozwala na podłączenie większej ilości urządzeń (monitor, telewizor, tablet z wejściem 
HDMI i inne) oraz przesyłanie informacji w wyższej rozdzielczości i jakości (łącznie z 
dźwiękiem).” 

Odpowiedź 55: 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. 
 

Pytanie 56: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Dotyczy Załącznika 1.2 Pakiet 1 Aparat USG pkt 39. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający zakres bezstratnego 
powiększania obrazu zamrożonego a  także obrazu z pamięci CINE 10x lecz dodatkowo 
posiadający możliwość powiększenia pola obrazu diagnostycznego na pełny ekran, co w 
sumie daje powiększenie większe od wymaganego ? 

Należy zauważyć, że do rzadkości należy używanie powiększenia powyżej 4 do 5x. Obraz 
bardziej powiększony obraz staje się ziarnisty i trudny do diagnostyki, z powodu widocznych 
pikseli obrazu lub sztucznego wygładzenia filtrami przez co jego wartość diagnostyczna 



 
 
 

Postępowanie na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego, znak sprawy 8/ZA/20 

17 
 

spada.” 

Odpowiedź 56: 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. 
 

Pytanie 57: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Dotyczy Załącznika 1.2 Pakiet 1 Aparat USG pkt 54. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający zakres prędkości 
Dopplera Pulsacyjnego (PWD) 8,96 m/sek dla zerowego kąta? 

Większe prędkości mierzone są za pomocą Dopplera ciągłego więc taki zakres prędkości 
dla PWD wydaje się być aż nad to wystarczający dla komfortowej i rzetelnej diagnostyki.” 

Odpowiedź 57: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 58: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Dotyczy Załącznika 1.2 Pakiet 1 Aparat USG pkt 74. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający zewnętrzną stację 
roboczą z archiwizacją (komputer z monitorem i klawiaturą lub komputer typu laptop) z 
podłączeniem do aparatu, nie zawierającą oprogramowania do badań z możliwością 
obliczania ryzyka i możliwością wykonywania pomiarów na zapisanych obrazach?” 

Odpowiedź 58: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 59: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Dotyczy Załącznika 1.2 Pakiet 1 Aparat USG pkt 75. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający 8 par kursorów 
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pomiarowych? 

Należy zauważyć, że w trakcie badania na jednym obrazie rzadko wykonuje się więcej niż 
4 pomiary. Proponowana przez nas ilość par kursorów pomiarowych jest więc wręcz w 
nadmiarze wystarczająca i nie wpłynie na jakość i komfort wykonywanych badań.” 

Odpowiedź 59: 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. 
 

Pytanie 60: „dotyczy Pakiet 1 - APARAT USG z głowicami 

Dotyczy Załącznika 1.2 Pakiet 1 Aparat USG pkt 100. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę sektorową z 
80 elementami lecz wykonaną w nowoczesnej technologii Single Crystal? 

Należy zauważyć, że głowice wykonane w tej technologii dają znacznie lepszą jakość obrazu 
niż głowice wykonane w tradycyjnej technologii nawet z dużo większą ilością elementów.” 

Odpowiedź 60: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

Pytanie 61: „dotyczy Zał. Nr 1.2 do SIWZ Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt. 

Pkt 12 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości umieszczenia sondy 
z przodu aparatu? 

Uzasadnienie: Tego typu funkcjonalność w żaden sposób nie wpływa na   wartości 
diagnostyczne aparatu a jedynie ma na celu ograniczenie do minimum liczbę 
wykonawców, traktując na uprzywilejowanej pozycji konkretnego producenta a 
jednocześnie zawężając tym samym możliwość wyboru optymalnej dla siebie oferty.”  

Odpowiedź 61: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia pierwotnie okre-
ślonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego 
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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. 
 

Pytanie 62: „dotyczy Zał. Nr 1.2 do SIWZ Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt. 

Pkt 62 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z prędkością dla Dopplera Cią-
głego 16,04 m/s?” 

Odpowiedź 62: 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. 
 

Pytanie 63: „dotyczy Zał. Nr 1.2 do SIWZ Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt. 

Pkt 85, Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową wieloczę-
stotliwościową do małych narządów o częstotliwości 3-13 MHZ ?” 

Odpowiedź 63: 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. 
 

Pytanie 64: „dotyczy Zał. Nr 1.2 do SIWZ Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt. 

Pkt 87, Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową 
wieloczęstotliwościową do małych narządów o szerokości skanu 50 mm?” 

Odpowiedź 64: 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-
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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. 
 

Pytanie 65: „dotyczy Zał. Nr 1.2 do SIWZ Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt. 

Pkt 89, Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową wieloczę-
stotliwościową do małych narządów bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elasto-
grafii ?  

Uzasadnienie: Biorąc pod uwagę, że w przedmiotowym aparacie USG nie jest wymagane 
uruchomienie elastografii, ani nawet nie jest uwzględniona możliwość rozbudowy o 
elastografię to wydaję się być bezzasadne wymaganie takiego parametru. Tego typu 
parametr ma jedynie ma na celu ograniczenie do minimum liczbę wykonawców, traktując 
na uprzywilejowanej pozycji konkretnego producenta a jednocześnie zawężając tym 
samym możliwość wyboru optymalnej dla siebie oferty.” 

Odpowiedź 65: 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. 
 

Pytanie 66: „dotyczy Zał. Nr 1.2 do SIWZ Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt. 

Pkt 103, Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą endocavity wie-
loczęstotliwościową do badań ginekologiczno-położniczych o częstotliwości 2-10 MHZ?” 

Odpowiedź 66: 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. 
 
Pytanie 67: „dotyczy Załącznik nr 1.2 - Pakiet 1 - Aparat USG z głowicami – 1 szt do pkt. 13 

Zamawiający w tym punkcie wymaga podania technologii wykonania monitora. Jest to 
jedyny parametr, któremu Zamawiający przyznał punktację w kryterium parametry 
techniczne, które stanowią 5% oceny końcowej oferty. Pragniemy zauważyć, że 
technologia wykonania monitora w przypadku aparatu USG jest parametrem 



 
 
 

Postępowanie na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia dla nowo tworzonego gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego, znak sprawy 8/ZA/20 

21 
 

drugorzędnym, dużo ważniejszymi parametrami są m.in. głębokość obrazowania, frame 
rate czy dynamika systemu, a tych Zamawiający nie punktuje. Opis przedmiotu 
zamówienia w sposób punktujący konkretną technologię, a nie funkcjonalność urządzeń 
uniemożliwia wybór oferty ekonomicznie najkorzystniejszej spośród dostępnych na rynku 
daje możliwość wygrania postępowania tylko jednemu wykonawcy, co rażąco narusza 
podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. 
Czy w związku z tym Zamawiający przyzna punkty za technikę w przypadku monitora full 
HD LED z najnowocześniejszą medyczną matrycą IPS?” 

Odpowiedź 67: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

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. 


