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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
221000 euro na dostawę  aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem gotowego do użycia, po wykonany 
przeglądzie okresowym, podemonstracyjny lub polisingowy rok produkcji nie wcześniej niż 2015., CPV- 
33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne. 

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2018   Nr ogłoszenia – 525319-N-2018 z dnia 2018-03-01 
 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Ad. Dodatek nr 3 do SIWZ Umowa, § 3 oraz dodatek nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy. Zamawiający w ww. 
paragrafie zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone urządzenie w 3 równych ratach. Pierwsza rata ma 
nastąpić w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, druga i trzecia rata w kolejnych 
następujących po sobie miesiącach. Zapis ten jest sprzeczny z zapisem w dodatku nr 1 do SIWZ Formularz 
ofertowy „Deklarujemy 60 dniowy termin płatności”. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie 
terminu zapłaty za dostarczone urządzenie.   

Odpowiedź: W związku z omyłką Zamawiający wykreśla zapis w dodatku nr 1 do SIWZ Formularz 
ofertowy „Deklarujemy 60 dniowy termin płatności” . 
2. Ad   Dodatek  nr 5 do SIWZ  - parametry techniczne pkt nr 9 Czy Zamawiający dopuści aparat 

ultrasonograficzny renomowanego producenta z minimalną częstotliwością pracy dostępnych głowic już od 
1 MHz? Ewentualnie  prosimy o zmianę brzmienia tego punktu na : „Minimalna częstotliwość pracy 
dostępnych głowic min. 2MHz” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
3. Ad   Dodatek  nr 5 do SIWZ  - parametry techniczne pkt nr 10 Czy Zamawiający dopuści aparat 

ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną  częstotliwością pracy dostępnych głowic  do  
14 MHz? Ewentualnie  prosimy o zmianę brzmienia tego punktu na : „Maksymalna częstotliwość pracy 
dostępnych głowic min. 12MHz” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
4. Ad   Dodatek  nr 5 do SIWZ  - parametry techniczne pkt nr 19, 20, 21,  22, 23, 24, 26, 37, 38 

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska w związku z tym powyższe trzy punkty 
powinny mieć następujące brzmienie: 
Pkt 19: „Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie w zakresie min. 50 -200 dB” 
Pkt. 20: „Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu min. 4” 
Pkt. 21: „ Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu – min 8” 
Pkt. 22: „Obrazowanie wieloczęstotliwościowe- jednoczesne (wykorzystujące technologię obrazowania na kilku 
częstotliwościach) działające na wszystkich zaoferowanych sondach” 
Pkt. 23: „Prędkość obrazowania w trybie B min. 700 obr/s” 
Pkt. 24: „Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych  - min 16X” 
Pkt. 26: „Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE” 
Pkt. 37: „ Maksymalna częstotliwości PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. 23kHz 
Pkt. 38:” Regulacja wielości bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 1mm – 20 mm 
Odpowiedź: Tak, nastąpiła oczywista omyłka pisarska w związku z tym powyższe punkt przyjmują 
przedstawione brzmienie. 
5. Ad   Dodatek  nr 5 do SIWZ  - parametry techniczne pkt nr 37 Czy Zamawiający dopuści aparat 

ultrasonograficzny renomowanego producenta posiadający tryb Dopplera pulsacyjnego z maksymalną 
częstotliwością PRF 22,5MH?  Różnica 0,5 MHz nie ma istotnego wpływu na jakość uzyskiwanego 
spektrum przepływu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
6. Ad   Dodatek  nr 5 do SIWZ  - parametry techniczne pkt nr 59 Czy Zamawiający dopuści aparat 

ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony w głowicę convex z kątem widzenia 58 stopni, 
ale za to posiadającą 192 elementy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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7. Ad   Dodatek  nr 5 do SIWZ  - parametry techniczne pkt nr 64 Prosimy o dopuszczenie aparatu, który jest 
wyposażony w najaktualniejszą i pełną  wersję oprogramowania oraz posiada komunikaty  w języku 
angielskim z uniwersalnymi, międzynarodowymi oznaczeniami (menu obsługi, klawisze pulpitu, itd.) oraz 
jest uzupełniony o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej. Aparaty 
ultrasonograficzne wysokiej klasy nie posiadają polskojęzycznej wersji komunikatów, gdyż są to urządzenia 
specjalistyczne i nie są przeznaczone do powszechnego użytku. Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam 

złożenie ważnej oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

8. Dotyczy punktu 4 „Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego nich osobno.” Czy Zamawiający 
dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający cztery skrętne koła z 
możliwością zablokowania dwóch z nich.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
9. Dotyczy punktu 12 „Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min 7000 obrazów” Czy Zamawiający 

dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający ilość obrazów pamięci 
dynamicznej CINE 2200  obrazów 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
10. Dotyczy punktu 15 „Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci PEN w 

formatach BMP, JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych)” Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 
aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na 
dyski CD, DVD, pamięci PEN w formatach JPG oraz AVI. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
11. Dotyczy punktu 20 „Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu 50-200 dB” 

Prosimy o doprecyzowanie pytania czy Zamawiający ma na myśli dynamikę systemu aparatu? 
Odpowiedź: Odpowiedź na pyt. 4. 
12. Dotyczy punktu 24 „Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min 700 obr/s” Prosimy o doprecyzowanie 

pytania czy Zamawiający wymaga obsługi częstości obrazu 2D minimum 700 obr/s 
Odpowiedź: Odpowiedź na pyt. 4. 
13. Dotyczy punktu 25 „Całkowita wielkość powiększenia” Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat 

ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający 16-krotne powiększenie obrazu 2D w obrazach „na 
żywo” oraz zatrzymanych. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 25. 
14. Dotyczy punktu 26 „Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE – min 16x”  

Prosimy o doprecyzowanie pytania czy Zamawiający wymaga zmiany wielkości obrazu zamrożonego i 
obrazu z pamięci CINE.  

Odpowiedź: Odpowiedź na pyt. 4. 
15. Dotyczy punktu 38 „Regulacja wielości bramki Dopplera Pulsacyjnego min 23 kHz.” Czy Zamawiający 

dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający możliwość regulacji 
bramki Dopplera Pulsacyjnego w zakresie 1,0 – 20 mm 

Odpowiedź: Odpowiedź na pyt. 4. 
16. Dotyczy punktu 52 „Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej – min. FW (waga płodu), BPD 

(wymiar między-skroniowy), HC (obwód główki), FL (długość kości udowej), AC (obwód brzucha), RI MCA 
(indeks oporu tętnicy środkowej mózgu), PI MCA (indeks pulsacji tętnicy środkowej mózgu), RI UA (indeks 
oporu tętnicy pępowinowej), PI UA (indeks pulsacji tętnicy pępowinowej).” Czy Zamawiający dopuści 
wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający powyższe graficzne prezentacje 
pomiarów na siatce centylowej z wyłączeniem PI UA ora RI UA.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
17. Dotyczy punktu 64 „Szkolenie personelu w zakresie obsługi. Książkowa Instrukcja obsługi w języku polskim 

oraz deklaracja zgodności CE, komunikaty urządzenia w języku polskim.” Czy Zamawiający dopuści 
wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy wysyłający  komunikaty urządzenia 
wyświetlane na aparacie w języku angielskim. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

ZMIANA TERMINU 

W związku z modyfikacją dodatku nr. 5 do SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 
dzień 12.03.2018r godz. 10:00, termin otwarcia ofert 12.03.2018r godz. 10:00 
 

Sporządził:  

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                  Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                                      Jerzy Kułakowski                


