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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/42/08     zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę cyfrowego aparatu ultrasonograficznego. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: załącznik nr 3, pkt 36 Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał w standardzie 
pełne oprogramowanie kardiologiczne z Dopplerem ciągłym, wraz z pakietem obliczeniowym, 
raportami, protokołem PISA i EKG? Jednocześnie pragniemy zauważyć taki pakiet znajduje 
zastosowanie przy aplikacji głowicy kardiologicznej typu phased array, a także głowica nie występuje  
w podanej specyfikacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania aparatu z pełnym oprogramowaniem 
kardiologicznym. 
 
Pytanie nr 2: załącznik nr 3, pkt 41 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej 
klasy aparatu posiadającego bardzo przydatną funkcję – tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy 
od operatora) z regulacją prędkości odtwarzania pętli: 

1. Podręczna pojemność 400 obrazów 
2. Zaawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów? 

Zaproponowane rozwiązanie daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów  
w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia pracę lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych 
sposobów przeglądania. Niektórzy użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu 
sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom Operator może przeglądać dowolne, 
wybrane przez siebie fragmenty sekwencji cofając się nawet do 10 minut. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania aparatu o wskazanych 
parametrach. 
 
Pytanie nr 3: dot. SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu 
w języku polskim spełni zapis SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu  
w języku polskim spełni zapis SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: dot. pkt. 15 zał. nr 3 do SIWZ: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu 
niniejszego punktu i potwierdzenia, że zaoferowanie aparatu mającego min. 4 ogniska będzie 
spełnieniem warunków SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zaoferowanie aparatu mającego min. 4 ogniska spełnia 
wymagania SIWZ. 
 
Pytanie nr 5: dot. pkt. 21 zał nr 3 do SIWZ: Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy 
posiadający ponad 1000 kanałów przetwarzania, pracujący w technologii obrazowania harmonicznego 
II generacji, ale nie posiadający obrazowania rombowego. Obrazowanie rombowe wykorzystywane jest 
jedynie na głowicy liniowej, której to Zamawiający nie wymaga w specyfikacji, ani w warunkach 
rozbudowy oferowanego systemu? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu posiadającego obrazowanie rombowe 
zgodnie z wymaganiem z pkt 21 Załącznika nr 3 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 6: dot. pkt. 24 zał. nr 3 do SIWZ: Czy Zamawiający dopuści głowicę convex o czterech 
częstotliwościach podstawowych i czterech harmonicznych, posiadającą pasmo od 2 – 5,5 MHz? 
Większa ilość częstotliwości znacząco poprawia obrazowanie, a oferowana sonda ma częstotliwość 
niższą tylko o 0,5 MHz od wymaganej. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy convex o wskazanych parametrach. 
 



  

Pytanie nr 7: dot. zapisów SIWZ: Zwracamy się z prośbą o obniżenie okresu gwarancji na przedmiot 
zamówienia? Wydaje nam się, że dla Wykonawców zaoferowanie aparatu w wymaganej przez 
Zamawiającego konfiguracji (cyfrowego aparatu ultrasonograficznego) i z proponowanym przez 
Zamawiającego 36-miesięcznym okresem gwarancji, znacznie podwyższy cenę oferty. Zaoferowanie 
aparatu np. z 12-miesięcznym lub 18-miesięcznym okresem gwarancji pozwoli Wykonawcom na 
złożenie tańszej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ dot. okresu gwarancji. 
 
Pytanie nr 8: dot. pkt. 51 zał. nr 3 d SIWZ: Prosimy o potwierdzenie: czy dołączenie do oferty 
deklaracji zgodności z oznakowaniem CE dla oferowanego ultrasonografu wraz z wyposażeniem 
medycznym oraz certyfikatu CE dla wytwórcy będzie skutkowało spełnieniem wymogów określonych  
w SIWZ? Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą urządzenia sklasyfikowane jako urządzenia 
klasy IIa i klasy I nie podlegają wpisowi do rejestru wyrobów medycznych, a oferowany przez naszą 
firmę ultrasonograf z wyposażeniem medycznym zalicza się właśnie do urządzeń medycznych klasy IIa. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dołączenie do oferty deklaracji zgodności  
z oznakowaniem CE dla oferowanego ultrasonografu wraz z wyposażeniem medycznym oraz 
certyfikatu CE dla wytwórcy będzie skutkowało spełnieniem wymogów określonych w SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: dot. pkt. III 3.4 SIWZ: Z uwagi na fakt, że każda tworzona tabela wymaganych 
parametrów technicznych dotycząca oferowanych aparatów jest inna dla każdego przetargu, 
wykonawca nie jest w stanie dokumentacją techniczną (opisem i katalogiem producenta aparatu),  
w której określona jest specyfikacja techniczna aparatu potwierdzić wszystkich wymaganych 
informacji ujętych w tabeli technicznej. Katalog i opis techniczny aparatu producenta są materiałami 
ogólnymi posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych aparatu. W związku  
z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia producenta aparatu  
o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w opisie 
technicznym i katalogu informacyjnym) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ? 
Odpowiedź: Tak. 
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