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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.   Dział II pkt 5  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Najwyższej klasy, kliniczny, cyfrowy aparat 
ultrasonograficzny z możliwością wykonywania badań dopplerowskich (doppler 
spektralny, power doppler, oppler kolorowy).” 

Odpowiedź: NIE  

 

2. Dział II pkt 10  
Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Ilo ść aktywnych identycznych, niezależnych 
gniazd głowic obrazowych: min.3” 

Odpowiedź: NIE – wymagane zgodnie z SIWZ 

3. Dział II pkt 12 

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Dynamika systemu min.200dB” 

Odpowiedź: TAK  - z uwagi na niewielką rozbieżność z parametrami podanymi w 
SIWZ dopuszczony zostanie  aparat posiadający dynamikę systemu min.200dB 

4. Dział II pkt 15 

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD 
o wielkości min. 10 cali” 

Odpowiedź: NIE  – parametr wymagany zgodnie z SIWZ 
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5. Dział II pkt 18 

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 1-
30cm” 

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. 
 

6. Dział III pkt 37  

Wnoszę o usunięcie zapisu w całości. 

Odpowiedź: NIE  – pozostaje zapis określony w SIWZ. 

7. Dział VII pkt 87 

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Moduł obliczający i wyświetlający sztywność względną 
tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej i endocavity – wymienić głowice 
na których istnieje taka możliwość” 

Odpowiedź: NIE  – pozostaje zapis określony w SIWZ. 

8. Dział VIII pkt 93  

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Kąt skanowania min. 58 stopni z możliwością regulacji 
szerokości wiązki.” 

Odpowiedź: NIE - pozostaje zapis określony w SIWZ. 

9. Dział VIII pkt 102  

Wnoszę o usunięcie zapisu. 

Odpowiedź: NIE  - pozostaje zapis określony w SIWZ. 

10. Dział VIII pkt 111 

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Wybierane częstotliwości pracy dla 2D: co najmniej 

7,0 – 16,0 MHz” 

Odpowiedź: NIE  - Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający przypuszcza, że pytanie 
nie dotyczy wskazanej pozycji. 

11. Dział VIII pkt 101 

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Obrazowanie trapezowe (min. +/-20 stopni)” 

Odpowiedź: NIE  - pozostaje zapis określony w SIWZ. 

12. Dział VIII pkt 97  

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Wybierane częstotliwości pracy dla 2D: co najmniej 

4,0 – 14,0 MHz +/- 1” 

Odpowiedź: NIE  - pozostaje zapis określony w SIWZ. 



13. Dział VIII pkt 99  

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Szerokość pola skanowania FOV 50 mm +/- 5 mm” 

Odpowiedź: NIE  - pozostaje zapis określony w SIWZ. 

 

14. Dział VIII pkt 108 

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Obrazowanie trapezowe” 

Odpowiedź: NIE  - pozostaje zapis określony w SIWZ. 

 

15. Dział VIII pkt 111 

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Wybierane częstotliwości pracy 2D: co najmniej 4,0 

– 8,0 MHz. +/- 1” 

Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian natomiast dopuszczona zostanie również 
głowica o częstotliwości różniącej się od podanego w SIWZ zakresu o +/- 1 MHz. 

16. Dział VIII pkt 113 

Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „ Kąt skanowania min. 148 stopni z możliwością 
regulacji szerokości wiązki” 

Odpowiedź: NIE  - pozostaje zapis określony w SIWZ. 

 

Jednocześnie informujemy, iż przesunięciu ulega termin składania ofert na 
dzień 5 grudnia 2013 roku do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi tego 
samego dnia o godz. 12.30. 

Wobec powyższego przesunięciu ulega termin związania z ofertą do dnia 3 stycznia 2014 r. 
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