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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Odpowiedzi na pytania

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę aparatu ultrasonograficznego”.

1. Dotyczy pkt. 12
Czy  Zamawiający  dopuści  do  udziału  w  przetargu  aparat  ultrasonograficzny  który  posiada  dotykowy,
programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości 10,1 cala ? Tak mała różnica w żaden
sposób nie będzie odczuwalna przy codziennym użytkowaniu sprzętu.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pkt. 20
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  renomowanego  japońskiego  producenta  w  którym
częstotliwość  odświeżania  obrazu  B  wynosi  1500  obrazów/s  ?  Granica  ludzkich  możliwości  jeśli  chodzi  o
przetwarzania klatek obrazowych wynosi maksymalnie 300 Hz powyżej człowiek nie jest w stanie zaobserwować
różnicy w częstotliwości odświeżania.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pkt. 34
Czy Zamawiający dopuści  do postępowania  aparat  ultrasonograficzny który posiada możliwość korekcji  kąta
bramki dopplerowskiej +/- 80 stopni ? Funkcja ta działa również w pełni automatycznie.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy pkt. 60,61
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  ultrasonograficzny  z  głowicą  kardiologiczną  która  jest
wykonana w zdecydowanie lepszej technice Single Crystal niż oczekiwania Zamawiającego o częstotliwości 1,0-
5,0 MHz, liczbie elementów 128 oraz kącie skanu 90 stopni ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy pkt. 72
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  ultrasonograficzny  który  posiada  głowicę  convex  która
posiada zakres częstotliwości 1,0-6,0 MHz , 960 elementów, 75 stopni kąt skanu oraz 15 pasm częstotliwości
harmonicznej ?

6. Dotyczy pkt. 76
Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparatu ultrasonograficzny którego na dzień dzisiejszy nie posiada
możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D/4D ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy pkt. 77
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  ultrasonograficzny  który  na  dzień  dzisiejszy  nie  posiada
możliwości rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową 3D/4D ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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8. Dotyczy pkt. 79
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  ultrasonograficzny  który  nie  posiada  na  dzień  dzisiejszy
możliwości rozbudowy o opcję głowic wewnątrzsercowych ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Ad. Załącznik nr 5, pkt 90
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  aparat  ultrasonograficzny  posiadający  komunikację
w  języku  angielskim,  mając  na  uwadze,  że  w  nazewnictwie  gros  sformułowań  przejętych  zostało  z  języka
angielskiego.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający  informuje,  że  treść  powyższych  odpowiedzi  stanowi  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 

Sporządziła: 
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