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 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę, montaż i uruchomienie 1 sztuki aparatu ultrasonograficznego najwyższej klasy oraz 1 sztuki aparatu 

ultrasonograficznego mniejszego do wyposażenia S z p i t a l n e g o  O d d z i a ł u  R a t u n k o w e g o  Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie w r a z  z e  s z k o l e n i e m  p e r s o n e l u ,  z g o d n i e  z 

p r o j e k t e m  u n i j n y m  –  „ M o d e r n i z a c j a  S z p i t a l n e g o  O d d z i a ł u  R a t u n k o w e g o  i 
L ą d o w i s k a  w r a z  z  z a k u p e m  n o w y c h  u r z ą d z e ń  d l a  S z p i t a l a  S p e c j a l i s t y c z n e g o  i m . 

S .  Ż e r o m s k i e g o  S P  Z O Z  w  K r a k o w i e ”  -  n r  s p r a w y  Z P  2 / 2 0 1 1 .

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:  Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 7.
Czy Zamawiający w celu uszczegółowienia wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie zapisów w tym punkcie poprzez zapisy o 
treści:
Na urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu rękojmi za wyjątkiem prawa do  
odstąpienia od umowy, licząc od dnia podpisania protokołu przekazania do użytkowania.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

Pytanie nr 2:  Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 8 pkt.6.
Prosimy Zamawiającego od odstąpienie od tego wymogu lub przedłużenie czasu na wprowadzenie takiego aparatu do 14 dni.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapis § 8 pkt.6. 

Pytanie nr 3:  Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 9 pkt.1c.
Prosimy  Zamawiającego  o  uszczegółowienie  zapisu  w  tym  punkcie  o  zapis  o  treści:  „nie  więcej  niż  10  %  wartości  brutto  
wynagrodzenia.”
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4:  Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 9 pkt.5.
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  w  zakresie,  w  jakim  bezwzględne  przepisy  prawa  nie  pozwalają  na  zmianę  lub  
ograniczenie odpowiedzialności  odszkodowawczej.  W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy  
wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar  
umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia brutto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone  
korzyści,  utratę przychodów, utracone dane,  utratę zysków,  utratę możliwości  eksploatacji,  przerwy w pracy,  koszty kapitałowe,  
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.
Odpowiedź nr 4:  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 5:  Dot. Załącznik nr 6 do specyfikacji „Umowa dostawy (projekt)” w § 11 pkt.1.
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu uzyskania zgody na cesję wierzytelności – zwracamy uwagę, że cesja wierzytelności 
w żaden sposób nie narusza interesów Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływa na zakres jego zobowiązań, jak również jest 
sprzeczna z aktualnym orzecznictwem sądowym.
Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 pkt. IV.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z regulowaną wielkością bramki od 0,1 do 4 cm.
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Odpowiedź nr 6: Zamawiający  dopuszcza  aparat  z regulowaną wielkością  bramki  od  0,1  do 4 cm,  przyznając  w ocenie 
parametrów technicznych w tym zakresie 0 pkt.            

Pytanie nr 7:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 pkt. IV.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z max. prędkość Dopplera kolorowego do 450 cm/s. Lub wprowadzenie oceny 
punktowej tego wymogu.
Odpowiedź nr 7:  Zamawiającego nie jest w stanie ustalić, którego punktu dotyczy powyższe pytanie i nie może w związku z 
tym udzielić odpowiedzi.  

Pytanie nr 8:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 pkt. p. VII.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu bez kierunkowego trybu Power Doppler, lecz wyposażonego w bardzo czuły 
Kolorowy Doppler o minimalnym zakresie prędkości znacznie przekraczający wymagane 0,1 cm/s i osiągający zakres 0,004 cm/s. 
Lub wprowadzenie oceny punktowej tego parametru.
Odpowiedź nr 8: NIE.

Pytanie nr 9:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.10 
Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie częstotliwości od 1,2 do 13 MHz?
Odpowiedź nr 9: TAK.

Pytanie nr 10:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 
Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią CINE 2729 obrazów?
Odpowiedź nr 10: TAK.

Pytanie nr 11:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 14.
Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkością odświeżania obrazu 498 f/s?
Odpowiedź nr 11: NIE.

Pytanie nr 12:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 15.D 
Czy Zamawiający dopuści aparat z max. prędkością PWD +/- 350 cm/s?
Odpowiedź nr 12: NIE.

Pytanie nr 13:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 15.E 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez automatycznej optymalizacji zapisu Dopplera?
Odpowiedź nr 13: NIE.

Pytanie nr 14:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt..13 i 15.F 
Czy Zamawiający dopuści aparat z max. prędkością odświeżania w trybie Kolorowego Dopplera 85 f/s?
Odpowiedź nr 14: NIE.

Pytanie nr 15:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 16.A 
Czy Zamawiający dopuści aparat z dyskiem twardym o pojemności 80 GB?
Odpowiedź nr 15: NIE.

Pytanie nr 16:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 18.A 
Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą konweksową pracującą w paśmie częst. 2 - 5 MHz, jednak wykonaną w technologii 
Hanafy'ego zapewniającej przynajmniej tak dokładną i cienką powierzchnię wzdłużną skanu, jak głowice wielorzędowe stosowane w 
aparatach klasy premium?
Odpowiedź nr 16: TAK.

Pytanie nr 17:  Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 18.C 
Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą endokawitarną pracującą w paśmie 4 - 9 MHz?
Odpowiedź nr 17:  NIE. 

Pytanie nr 18: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 18.D 
Czy Zamawiający dopuści aparat z głowica sektorową pracującą w paśmie 2 - 4 MHz?
Odpowiedź nr 18: NIE.

Pytanie nr 19: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 19.A 



Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o wymaganą głowice liniową pracującą w paśmie częst. do 13 MHz?
Odpowiedź nr 19: TAK. 

Pytanie nr 20: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 19.B 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o głowice przezprzełykowe?
Odpowiedź nr 20: NIE.

Pytanie nr 21: Dot. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2 pkt.13 i 19.E 
Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3D, ale bez możliwości rozbudowy o obrazowanie 4D z  
głowic objętościowych?
Odpowiedź nr 21: NIE. 

Pytanie nr 22: Dot. Zadania nr 1 pkt VI.3
Czy Zamawiający dopuści  do przetargu wysokiej  klasy ultrasonograf,  który posiada doskonały Color Doppler nowej generacji  o 
wysokiej  czułości  i  rozdzielczości,  ale  z  maksymalną  prędkością  przepływu  398  cm/s?  Oferowana  wartość  jest  w  zupełności 
wystarczająca  do  wszystkich  specjalistycznych  badań  wymaganych  przez  Zamawiającego  i  zgodna  jest  ze  Standardami  Badań 
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Odpowiedź nr 22: TAK.

Pytanie nr 23: Dot. Zadania nr 1 pkt XI.4 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf, ale posiadający głowicę konwektową o kącie obrazowania 65  
stopni,  który  jest  standardowym  kątem  przewidzianym  dla  diagnostyki  przeprowadzanej  głowica  typu  convex?  zaoferowanie 
nowoczesnego aparatu z ramieniem C o maksymalnym prądzie fluoroskopii do 8 mA?  Oferowana głowica o kącie 60 stopni jest 
zgodna jest ze Standardami Badań Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kat mniejszy o zaledwie 5 stopni od wymaganego 
jest praktycznie niezauważalny dla badającego i nie wpływa na obniżenie wartości diagnostycznej badania.
Odpowiedź nr 23: Według Zamawiającego pytanie dotyczy pkt XI.3, w takim wypadku odpowiedź brzmi: TAK. 

Pytanie nr 24: Dot. Zadania nr 2 - 15F
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  ultrasonograf  w  wielu  miejscach  przewyższający  wymagania  SIWZ,  z  
doskonałym Dopplerem kolorowym o kącie pochylenia ramki 15 stopni? 
Odpowiedź nr 24: NIE.

Pytanie nr 25: Dot. Zadania nr 2 – 18C
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  ultrasonograf  w  wielu  miejscach  przewyższający  wymagania  SIWZ,  z  
doskonałą głowicą endokawitarną (o kącie obrazowania 180 stopni), ale o zakresie częstotliwości pracy 3,0-9,0 MHz? 
Odpowiedź nr 25: NIE.

Pytanie nr 26: Dotyczy SIWZ 
Zamawiający wymaga czasu podjęcia naprawy przez serwis max 1 dnia roboczego. Prosimy o zmianę zapisu na czas reakcji serwisu  
do 48h.
Odpowiedź nr 26: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu nr 1 
Czy zamawiający  dopuści  obrazowanie  panoramiczne  w czasie  rzeczywistym  na  zaoferowanych  głowicach  na  długości  60  cm? 
Informujemy, iż w obrazowanie panoramiczne powyżej 60 cm nie jest wykorzystywane w praktyce diagnostycznej, a wymóg taki  
ogranicza konkurencję. 
Odpowiedź nr 27: TAK. 

Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 1  
Czy zamawiający dopuści zakres bezstratnego powiększenia obrazu rzeczywistego, zamrożonego, oraz obrazu z pamięci cine x 8?  
Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i w zupełności wystarczający.
Odpowiedź nr 28: TAK. 

Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 1
Czy zamawiający dopuści w trybie spektralnego dopplera pulsacyjnego PWD ?:
- minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu 20 cm/s;
- maksymalną mierzoną prędkość przepływu 400 cm/s;
- wielkość bramki dopplerowskiej 0,1 – 1,6 cm;



Parametry te w zupełności wystarczają do diagnostyki przepływów.
Odpowiedź nr 29: TAK.

Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 1 
Czy zamawiający dopuści w trybie dopplera kolorowego CD ?:
- regulację uchylności pola dopplera kolorowego 20 stopni;
- minimalny zakres pomiarowy przepływu 1 cm/s;
- maksymalną mierzoną prędkość przepływu 146 cm/s;
Parametry te w zupełności wystarczają do diagnostyki w trybie dopplera kolorowego;
Odpowiedź nr 30: TAK.
 
Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 1  
Czy zamawiający dopuści głowicę konweksową wieloczęstotliwościową do badań ogólnych o promieniu krzywizny 56,1 mm ? 
Odpowiedź nr 31:  TAK.

Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 1 
Czy zamawiający dopuści głowicę liniową wieloczęstotliwościową do badań naczyniowych o szerokości pola skanowania 50 mm ?.
Głowica oferowana jest głowicą matrycową najnowszej generacji umożliwiające zwiększenie pola skanowania.
Odpowiedź nr 32:  TAK.

Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 1
Czy zamawiający dopuści możliwości rozbudowy systemu ( opcje dostępne na dzień składania ofert )?:
- zastosowanie opcji elastografii tylko na głowicy liniowej;
- zastosowanie opcji elastografii pod wpływem ucisku fizycznego;
- bez pakietu automatycznej detekcji i pomiaru zmian ogniskowych;
- bez możliwości zastosowania sondy laparoskopowej;
Wyżej  wymienione  możliwości  rozbudowy w niczym nie polepszają obrazowania oraz  praktycznego zastosowania zamawianego 
aparatu.
Odpowiedź nr 33: TAK.

Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 1
Czy zamawiający będzie wymagać  zapisu w formacie  Raw data (Surowe dane),  umożliwiający późniejszą obróbkę badania  bez  
konieczności obecności pacjenta?
Odpowiedź nr 34: NIE.

Pytanie nr 35:
Czy zamawiający będzie wymagać możliwości rozbudowy o wolumetryczną nawigację wewnątrzustrojową umożliwiającą nakładanie 
obrazów np. CT, MR, w czasie wykonywanego badania na obraz USG, oraz niezmiernie dokładną biopsję wolumetryczną ?
Odpowiedź nr 35:      NIE. 

Pytanie nr 36:
Zamawiający wymaga gęstości min 500 linii ultrasonograficznych w trybie obrazowania 2D. Prosimy o wykreślenie wyżej wymienio-
nego zapisu, gdyż zapis ten jest specyficzny tylko dla jednego producenta.
Odpowiedź nr 36: Zamawiający nie wymaga gęstości min 500 linii ultrasonograficznych w trybie obrazowania 2D, w związku 
z tym wykreśla ten zapis. 

Pytanie nr 37: Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji techniczno-ruchowej (serwisowej) dotyczącej 
przedmiotu zamówienia?
Jest to wewnętrzna dokumentacja producenta i jego serwisu, która nie jest udostępniona innym podmiotom, w ani klientom końco -
wym.
Odpowiedź nr 37: NIE.

Pytanie nr 38: Dotyczy SIWZ
Prosimy o wyjaśnienie  dotyczące  wymaganego przez Zamawiającego terminu dostawy przedmiotu zamówienia – w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia mowa jest zarówno o terminie wynoszącym 6 tygodni od daty podpisania umowy, jak również o 
terminie znaczonym na dzień 28.03.2011. Który z wymienionych terminów jest wiążący dla wykonawcy?



Odpowiedź nr 38: Zamawiający poprawia zapis w załączniku nr 2 do specyfikacji „Formularz ofertowy”, w którym pkt 3 
otrzymuje  brzmienie:  Realizację  przedmiotu  zamówienia do Zamawiającego  wraz z dostarczeniem faktury wykonamy w 
terminie nie dłuższym niż do 28.03.2011 roku.

Pytanie nr 39: Dotyczy SIWZ
Zamawiający zastrzega, że wymagany termin dostawy może ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w przypad-
ku zawarcia aneksu do Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-272/08-00 Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-272/08 
-  Program Operacyjny Infrastruktura  i  Środowisko,  Priorytet  XII  Bezpieczeństwo  Zdrowotne  i  Poprawa  Efektywności  Systemu 
Ochrony Zdrowia, Działanie 12.1 óSystemu Ratownictwa Medycznego.
Prosimy o wyjaśnienie czy termin ten może ulec jedynie przedłużeniu czy również skróceniu oraz o informację o maksymalną ilość  
dni o jaką może się on zmienić.
Odpowiedź nr 39: Zamawiający wyjaśnia, że termin ten może ewentualnie ulec jedynie przedłużeniu.

Pytanie nr 40: Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty katalogów opracowanych przez przedstawicielstwo producenta w Polsce, za-
wierających pełną informacje o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów 
techniczno – użytkowych i warunków granicznych w języku polskim w przypadku jeżeli nie wszystkie z parametrów określonych za-
łączniku nr 1 so SIWZ znajdują swoje odzwierciedlenie w materiałach wydanych przez samego producenta?
Odpowiedź nr 40: NIE.

Pytanie nr 41: Dotyczy SIWZ
W związku z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ prosimy o potwierdzenie, że dostawa fabrycznie nowych aparatów  
USG wyprodukowanych w 2010 lub 2011 roku spełni wymagania Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 41: TAK. 

Pytanie nr 42:  Dotyczy SIWZ
W związku z zapisami zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdów serwisu, diety oraz nocle-
gi Zamawiający rozumie i określa jako nieodpłatne jedynie w okresie gwarancji.  
Odpowiedź nr 42: Koszty dojazdów serwisu, diety oraz noclegi Zamawiający rozumie i określa jako nieodpłatne w okresie  
gwarancji,  jak  również  w  okresie  pogwarancyjnym  przy  wykonaniu  zadeklarowanej  w  ofercie  ilości  przeglądów 
pogwarancyjnych. 

Pytanie nr 43: Dotyczy SIWZ
Zwracamy się z prośbą o określenie czasu podjęcia naprawy przez serwis na maksymalnie 2 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia 
wstępującej usterki. 
Odpowiedź nr 43: vide odpowiedź nr 26 niniejszego pisma. 

Pytanie nr 44: Dotyczy SIWZ
Zwracamy się z prośbą o określenie czasu usunięcia usterek i wykonania napraw na maksymalnie 14 dni w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zastępczych z zagranicy. 
Odpowiedź nr 44: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 45: Dotyczy SIWZ
Prosimy o wyjaśnienie zapisów §4, ust. 5 umowy dostawy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający określa w nim wymogi dotyczące 
ilości osób, które winny zostać przeszkolone przez wykonawcę: dla pakietu nr 1 – 14 osób, dla pakietu nr 2 i pakietu nr 3 – 6 osób,  
podczas gdy zamówienie obejmuje jedynie dwa odrębne  pakiety. 
Odpowiedź nr 45: Zamawiający poprawia zapis §4, ust. 5 umowy dostawy (załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: .  
„Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 3 dni szkolenia w siedzibie Odbiorcy dla pracowników personelu medyczne-
go (ok. 6 osób) i pracowników Sekcji Instalacji Elektrycznych, Teletechnicznych, Napraw Aparatury Medycznej (2 osoby), za-
kończonego wydaniem imiennego świadectwa dla każdego z uczestników szkolenia.

Pytanie nr 46: Dotyczy SIWZ
Prosimy o wyjaśnienie zapisów §8, ust. 2 umowy dostawy (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający określa w nim, iż wszelkie napra-
wy serwisowe dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Dostawcę lub jego autoryzowany serwis. Prosimy o potwierdzenie, że do-
tyczy to jedynie napraw przeprowadzonych w okresie gwarancji, w okresie pogwarancyjnym zaś wszelkie naprawy wykonywane będą 
odpłatnie. 
Odpowiedź nr 46: TAK. 



Pytanie nr 47: Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych, o których mowa w §9, ust. 1 pkt a) oraz b) umowy dostawy (załącznik nr 6 
do SIWZ) w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego?
Odpowiedź nr 47: Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.
 
Pytanie nr 48: Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z możliwością powiększenia obrazu rzeczywistego x8 oraz za-
mrożonego, a także z pamięci CINE 8x?
Odpowiedź nr 48: TAK. 

Pytanie nr 49: Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z częstotliwością odświeżania w trybie B-mode 500 klatek/s? Pra-
gniemy zauważyć iż na jakość obrazowania wpływa wiele czynników m.in. dynamika która wynosi w proponowanym aparacie 180 
dB czyli znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź nr 49: TAK. 

Pytanie nr 50: Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający ze względu na najwyższą klasę aparatu ultrasonograficznego będzie wymagał monitora  wysokiej rozdzielczości o  
przekątnej ekranu min. 20 ‘’ 
Odpowiedź nr 50: Wymagania SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 51: Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z obrazowaniem panoramicznym w czasie rzeczywistym na gło -
wicy liniowej oraz convexowej gdyż na takich głowicach obrazowanie to jest stosowane.
Odpowiedź nr 51: TAK. 

Pytanie nr 52: Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z maksymalną mierzoną prędkością przepływu min. +/- 400  cm/s  
oraz min. zakresie pomiarowym prędkości 1 cm/s?
Odpowiedź nr 52: TAK. 

Pytanie nr 53: Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę szerokopasmową liniową zawierającą 288 elementów.
Odpowiedź nr 53: NIE. 

Pytanie nr 54: Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę szerokopasmową liniową o następujących parametrach : zakres często-
tliwości 3-9MHz,128 elementów, szerokość pola obrazowego 38mm. Pragniemy zauważyć iż badań naczyniowych nie wykonuje się  
przy tak wysokich częstotliwościach jak 14 MHz i ta głowica będzie dla Zamawiającego znacznie lepsza.
Odpowiedź nr 54: NIE. 

Pytanie nr 55: Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę szerokopasmową konweksową o kącie skanowania 75 stopnie i pro-
mieniu  krzywizny 40 mm, 128 elementów bez obrazowania trapezoidalnego. Pragniemy zauważyć, iż obrazowanie trapezoidalne sto-
suje się dla głowicach liniowych, a nie conweksowych.
Odpowiedź nr 55: NIE. 

Pytanie nr 56: Dotyczy zadania nr 1
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej głowicę szerokopasmową sektorową o 80 elementach?
Odpowiedź nr 56: NIE. 

Pytanie nr 57: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z dynamiką systemu 232 dB gdzie dobór wartości dobierany jest  
automatycznie?
Odpowiedź nr 57: Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 



Pytanie nr 58: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z 15 calowym monitorem z możliwością regulacji lewo-prawo  
oraz pochył?
Odpowiedź nr 58: TAK. 

Pytanie nr 59: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z częstotliwością pracy 2-12 MHz? Zamawiający opisując wyma -
gane głowice nie uwzględnia wyższych częstotliwości niż 12 MHz?
Odpowiedź nr 59: NIE. 

Pytanie nr 60: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zmawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z możliwością 16-sto poziomowego powiększenia obrazu - rzeczy-
wistego x5 i zamrożonego  x5, bez obrazu referencyjnego ZOOM (podgląd głowicy)?
Odpowiedź nr 60: NIE.  

Pytanie nr 61: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z pamięcią CINE 1000 obrazów?  W praktyce lekarz nie cofa się  
więcej niż 1000 klatek wstecz?
Odpowiedź nr 61: NIE.  

Pytanie nr 62: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z prędkością odświeżania obrazu 310 f/s  oraz prędkością odświe-
żania obrazu w trybie kolorowego Dopplera poniżej 250f/s? Nadmieniamy, iż Zamawiający nie podał parametrów obrazowania jak  
głębokość, szerokość skanu jakie musi spełnić aparat by osiągnąć częstotliwość odświeżania na poziomie 600 obr/sek. Często urzą-
dzenia osiągają takie parametry przy maksymalnym powiększeniu i maksymalnym zoomie a co za tym idzie obrazie niediagnostycz -
nym. Na jakość obrazowania wpływa również dynamika obrazowania która w aparacie który proponujemy wynosi 232 dB czyli 
znacznie przewyższa wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź nr 62: NIE.  

Pytanie nr 63: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z obrazowaniem harmonicznym z głowicy sektor, linia, convex?
Odpowiedź nr 63: TAK. 

Pytanie nr 64: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający  głowice pracujące w technologii „All – Digital bro-
adband beamformer”, gdzie częstotliwość pracy zmienia się automatycznie w zależności od głębokości penetracji? Powyższa techno -
logia dotyczy również obrazowania harmonicznego.
Odpowiedź nr 64: TAK. 

Pytanie nr 65: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z szerokopasmową głowicą endowaginalną o zakresie częstotli-
wości 4-8MHz i kącie 135 stopni?
Odpowiedź nr 65: NIE.  

Pytanie nr 66: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z szerokopasmową głowicą sektorową o zakresie częstotliwości  
2-4MHz?
Odpowiedź nr 66: NIE. 

Pytanie nr 67: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z szerokopasmową głowica convex o zakresie częstotliwości 2-
5Mz oraz kącie skanowania 75 stopni?
Odpowiedź nr 67: TAK. 
Pytanie nr 68: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf z możliwością automatycznej optymalizacji obrazu 2D zamiast optymalizacji zapisu Dopple-
ra?



Odpowiedź nr 68: TAK. 

Pytanie nr 69: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający w pkt 19 dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf z możliwością rozbudowy ale o Anatomiczny M-mode,  
obrazowanie 3D freehand oraz DICOM?
Odpowiedź nr 69: TAK. 

Pytanie nr 70: Dotyczy zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf  bez obrazowania typu Compound Imaging?
Odpowiedź nr 70: NIE.  

II.  W oparciu  o art.  38 ust.  6  ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający  przedłuża termin  składania ofert  i 
otwarcia ofert do dnia 04.02.2011 roku do godz 12:00. Otwarcie ofert – godz. 12:30.

III.  Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


