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Puszczykowo, dnia 13 września 2016 r.  
 
Szp.12/16/1/16 
 
 

 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa ultrasonografu i ultrasonokardiografu 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 12 września 2016 r. 
 
Pytania dotyczą Części nr 1. 
 
Pytanie 1 
Dot. A (Podstawowe parametry) p. 6  „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat którego ilość niezależnych 
kanałów przetwarzania wynosi 80 000 ?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. aparatu i podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Dot. A (Podstawowe parametry) p. 9 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat którego maksymalna 
głębokość obrazowania wynosi 30cm ?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aparat, którego maksymalna głębokość obrazowania wynosi 30 cm. 
 
Pytanie 3 
Dot. A (Podstawowe parametry) p. 11 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat którego maksymalna ilość 
jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki wynosi 4?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. aparatu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Dot. A (Podstawowe parametry) p. 14 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat którego minimalny zakres 
regulacji dynamiki obrazu wynosi 10-90 dB?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aparat, którego minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu wynosi 10-90 dB. 
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Pytanie 5 
Dot. C (Parametry obrazowania) p. 7 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat którego zakres regulacji kąta 
wynosi 0-80 stopni ?”  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aparat, którego zakres regulacji kąta wynosi 0-80 stopni. 
 
Pytanie 6 
Dot. C (Parametry obrazowania) p. 7 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat który nie posiada możliwości 
regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. aparatu i podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Dot. C (Parametry obrazowania) p. 8 „Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat który nie ma możliwości 
niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. aparatu i podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Dot. D (Głowice) p. 1 „Czy zamawiający dopuści do przetargu głowicę Convex której maksymalna głębokość 
obrazowania wynosi 30cm ?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza głowicę Convex, której maksymalna głębokość obrazowania wynosi 30 cm. 
 


