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WYJAŚNIENIE SIWZ  

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Dostawa aparatu USG dla 

Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp.z o.o.”. 

 
 W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści 
SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedstawia się następujące wyjaśnienia: 

  

1.   Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny aparat  
USG posiadający głębokość obrazowania od 0,5 do 30 cm? 
 
Odpowiedź: NIE – zbyt duża rozbieżność z parametrami podanymi w SIWZ. Ponadto 
z praktyki klinicznej wynika, że istnieje konieczność posiadania sondy zapewniającej 
możliwość badania osób szczególnie otyłych, których w codziennej praktyce jest 
sporo. 
 

2. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny aparat  
USG posiadający 180 presetów programowalnych przez użytkownika? 
 
Odpowiedź: TAK 
 

3. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny aparat  
USG posiadający zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego PWD +/- 6,36 m/s? 
Oferowany zakres prędkości jest standardem wystarczającym do prawidłowego 
przeprowadzania badań metodą Dopplera pulsacyjnego. Parametr wymagany spełnia 
jeden producent, a mianowicie firma TOSHIBA. Dopuszczenie powyższego 
parametru zwiększy konkurencyjność ofert z pozytywnym efektem dla 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: NIE – ze względu na dużą rozbieżność z parametrami podanymi w 
SIWZ nie wyrażamy zgody 
 

4. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny aparat  
USG posiadający zakres prędkości Dopplera ciągłego +/- 15,97 m/s? Oferowany 
zakres prędkości jest standardem wystarczającym do prawidłowego przeprowadzania 
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badań metodą Dopplera ciągłego. Parametr wymagany spełnia jeden producent, a 
mianowicie firma TOSHIBA. Dopuszczenie powyższego parametru zwiększy 
konkurencyjność ofert z pozytywnym efektem dla Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: TAK – z uwagi na niewielką rozbieżność z parametrami podanymi w 
SIWZ dopuszczony zostanie  aparat posiadający zakres prędkości Dopplera ciągłego 
+/- 15,97 m/s. 
 
Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kliniczny aparat  
USG posiadający pracę w trybie elastografii wyłącznie na głowicach liniowych? 
 
Odpowiedź: NIE – aparat będzie wykorzystywany także do badań urologicznych i 
ginekologicznych, w związku z czym istnieje konieczność pracy w trybie elastografii 
na  głowicach aparatu zgodnie w SIWZ. 
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