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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 
 
 
 
 
SPZOZ/SAN/ZP/153/2015                                                  Sanok, dnia 3.08.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/31/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zakup aparatu USG w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej 
w Powiecie Sanockim poprzez zakup aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku” 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 2 
Zamawiający wymaga instalacji aparatu przez autoryzowany serwis producenta. Zgodnie z art. 90 ust. 
4 ustawy o wyrobach medycznych: Wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga 
fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji 
oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń 
lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane 
przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub 
autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.  
Ustawa uznaje zatem za wystarczające wykonywanie powyższych czynności przez podmiot 
upoważniony przez wytwórcę bądź autoryzowanego przedstawiciela. W związku z tym prosimy o 
zmianę zapisu siwz w sposób zgodny z wymogami ustawy o wyrobach medycznych tj.: „Instalacja 
aparatu przez autoryzowany serwis (autoryzowany serwis gwarancyjny)” oraz usunięcie pkt XVI.9  
warunków gwarancji i serwisu jako niezgodnego z w/w ustawą. 
Odpowiedź:. Zamawiający nie wymaga 
 
* Pytanie nr 3  
Prosimy o potwierdzenie, że przez „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: Tak 
 
* Pytanie nr 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 3 dni roboczych, a w przypadku 
konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta do 6 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z dynamiką systemu powyżej 210 
dB?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, którego ilość 
kanałów odbiorczych wynosi 67 392?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, którego ilość 
fizycznych kanałów nadawczych TX wynosi 128? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 8  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z 4 portami głowic w czy 1 jest 
portem parkingowym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 9  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który nie posiada dotykowego 
panelu sterującego? Pragniemy zauważyć, że istnieje wiele innych, bardziej ergonomicznych 
rozwiązań panelu sterującego. 
Odpowiedź: Zamawiając nie dopuszcza 
 
* Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego pamięć Cine wynosi co 
najmniej 400 obrazów?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, w którym zintegrowany z 
aparatem system archiwizacji pozwala na zapis obrazów w formatach DICOM, JPG oraz AVI?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 12  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, w którym wbudowane zostały 
wyjścia DVI i HDMI?  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego maksymalna głębokość 
penetracji od czoła głowicy wynosi 30 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 14  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający bezstratne 
powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym, po zamrożeniu, a także z pamięci CINE wynoszącym 
maksymalnie 10x, ale za to z możliwością wyboru dodatkowej opcji HD ZOOM? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 15  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada obrazowanie II 
harmonicznej z zastosowaniem inwersji fazy, oraz korzysta z szerokopasmowych harmonicznych, 
jako alternatywa do obrazowania harmonicznego używającego 3 częstotliwości do uzyskania obrazu? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 16  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, w którym technologia 
przetwarzania sygnału pozwala po zamrożeniu obrazu na zmianę tylko dynamiki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 17  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada obrazowanie 
Triplex z rejestrowaną prędkością nieosiągającą 12 m/sek? Producent nie podaje tej wartości w 
materiałach promocyjnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 18  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, w którym max częstotliwość 
odświeżania dla trybu Color Doppler wynosi 215 obrazów/sec? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 19  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, w którym regulacja uchylności 
wiązki dopplerowskiej wynosi +/- 20 stopni? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który posiada tryb angiologiczny 
(Doppler Mocy), ale ze względu na wysokiej czułości i jakości Dopplera Kolorowego nie posiada 
Power Dopplera kierunkowego?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, który nie posiada dodatkowego 
trybu dopplerowskiego o bardzo wysokiej czułości?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z elektroniczną głowicą liniową 4-
9 MHz, 576 elementów, długością matrycy 40 mm, ale z regulacją uchylności wiązki Dopplera 
Kolorowego wynoszącą +/- 20 stopni? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 23  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z elektroniczną głowicą 
endocavity, która posiada dla trybów pracy 2D, CD i PW po 3 częstotliwości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 24  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z elektroniczną głowicą liniową 
5,5-18 MHz, 576 elementów, długością matrycy 57mm współpracującą z oprogramowaniem do 
elastografii?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 25  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą phased-array 
wieloczęstotliwościową do badań przezciemiączkowych i pediatrycznych 4-10 MHz, 128 elementów, 
90 stopni kąt widzenia i 4 częstotliwości pracy w THI? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 26  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiada możliwość rozbudowy o 
głowicę śródoperacyją liniową? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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* Pytanie nr 27  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o 
głowicę wolumetryczną liniową? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Zamawiający informuje, iż parametry techniczne spełnia więcej niż jeden model USG różnych 
producentów. 
 
 
 

 
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. 
 
 

 


