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do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/28/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zakup wraz z dostawą aparatu USG z 2 głowicami dla SPZOZ w Sanoku – powtórka. 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia 

* Pytanie nr 1  
Dla zwiększenia konkurencyjności prosimy o dopuszczenie równoważnego urządzenia o 
następujących parametrach: 
Aparat USG wysokiej klasy posiadający 5 mln. kanałów przetwarzania, monitor 19 cali z ekranem 
dotykowym 10,4 cala. Waga aparatu ok. 100 kg. Pamięć cine-loop ponad 20.000 klatek (300sek.). 
Aparat wyposażony w specjalistyczny moduł UPS, podtrzymujący pracę systemu. Aparat posiada 
frame rate >1500 obr/sek. oraz prędkości od -7,65 do 0 i od 0 do +7,65. Aparat posiada pełną 
możliwość obróbki obrazów z pamięci cine-loop w trybie on-line co jest równoważne do funkcji 
opisanej przez zamawiającego oraz możliwość zapisu do pamięci aparatu. Oferowany aparat nie 
posiada wskaźnika Z-score, lecz równoważne pełne oprogramowanie dla badań dzieci. Równoważne 
obrazowanie na głowicy sektorowej do trapezowego poprzez regulację szer.pola obrazowego. Głowica 
przezprzełykowa pediatryczna pracująca w zakresie od 2-8 MHZ? 
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 2 – dot. załącznik nr. 2 – Parametr / konfiguracja wymagana - pkt. 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, wyposażony w 5 000 000 
cyfrowych kanałów przetwarzania.  
Odpowiedź: Nie 

 
* Pytanie nr 3 – dot. załącznik nr. 2 – Parametr / konfiguracja wymagana – pkt. 4 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, wyposażony w ekran 
dotykowy  10,4” 
Odpowiedź: Tak  
 
* Pytanie nr 4 – dot. Załącznik nr. 2 – Parametr / konfiguracja wymagana  – pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, o wadze nie przekraczającej 
115 kg.  
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 5  - dot. Parametr / konfiguracja wymagana – pkt. 7 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, gdzie liczba obrazów pamięci 
dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D wynosi 21,000 klatek oraz zapis Dopplera oraz M-mode 
300 sekund 
Odpowiedź: Nie 
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* Pytanie nr 6 – dot. Załącznik nr. 2 - Obrazowanie i prezentacja obrazu – pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, z częstotliwością 
odświeżania obrazu 2D min. 1500 obrazów 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 7 – dot. Załącznik nr. 2 – Obrazowanie i prezentacja obrazu – pkt. 5 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez możliwości trapezowego 
na głowicy sektorowej ale z możliwością płynnej regulacji szerokości pola skanowania? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 8 – dot. Załącznik nr. 2 – Obrazowanie i prezentacja obrazu – pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG Prędkość dopplera 
pulsacyjnego PW przy zerowym kącie w zakresie -7,65 - 0 - +7,65 m/sek. co daje łącznie 15m/sek? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 9 – dot. Załącznik nr. 2 – Obrazowanie i prezentacja obrazu – pkt. 17 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG nie posiadający kalkulacji 
typu Z-score ? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 10 – dot. Załącznik nr. 2 – Funkcje użytkowe – pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG nie posiadający możliwości 
przesunięcia linii bazowej na obrazie Color Doppler i PWD pochodzącym z archiwum? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 11  - dot. Załącznik nr. 2 - Funkcje użytkowe – pkt. 12 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez funkcji postprocessingu 
dla obrazów pochodzących z archiwum a tak dokładnie opisanych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 12  - dot. Załącznik nr. 2 – Możliwości rozbudowy –  pkt. 2 
Podany parametr jest charakterystyczny dla aparatów USG tylko jednego producenta. Zamawiający 
kierując się zasadą zdrowej konkurencji powinien usunąć ten parametr 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 13 – dot. Załącznik nr. 2 – Możliwości rozbudowy – pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o 
głowicę pediatryczną, neonatologiczną przezprzełykową o zakresie częstotliwości od 2,0 – 8,0 MHz? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 14 – dot. Załącznik nr. 2 – Możliwości rozbudowy – pkt. 4  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o 
opcję obrazowania przepływów bez użycia funkcji Dopplera ? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 15  
Czy Zamawiający chcąc otrzymać najlepszej klasy możliwy aparat będzie wymagać aby aparat 
posiadał funkcję dualdoppler (dwie bramki dopplerowskie w czasie rzeczywistym). Jest to obecnie 
standard w aparatach USG klasy średniej i premium? 
Odpowiedź: Nie 
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*Pytanie nr 16 
Zamawiający nie określił ilo ści harmonicznych w aparacie. Standardem obecnie jest wymóg aby 
aparat posiadał min. 20 pasm harmonicznych. Prosimy zatem o potwierdzenie czy oferowany aparat 
ma posiadać min. 20 harmonicznych o zmiennej częstotliwości 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

   Z poważaniem  
 
 
 
 

 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


