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Puszczykowo, dnia 15 września 2016 r.  
 
Szp.12/16/2/16 
 
 

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 dniach 13 i 14 września 2016 r. 
 
Pytania dotyczą Części nr 1. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: PODSTAWOWE PARAMETRY Lp. A.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco 
przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada wysokiej klasy monitor LCD 19”, 
o rozdzielczości 1366x768?  
Oferowany przez nas monitor o przekątnej 19” daje większy komfort pracy dla osoby wykonującej badanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu USG z monitorem o ww. parametrach. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: PODSTAWOWE PARAMETRY Lp. A.6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco 
przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada Ilość przetwarzanych kanałów 
przetwarzania wynoszącą 98 304 oraz 192 fizyczne przetworniki tworzące kanały nadawcze ? 
Pragniemy nadmienić, iż mówiąc o ilości kanałów powinniśmy mówić jedynie o fizycznych kanałach nadawczych i 
odbiorczych, zaś ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania jest wielkością zależną                  w znacznej mierze 
od tego, jak ktoś te kanały liczy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aparatu USG z ww. parametrami i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: PODSTAWOWE PARAMETRY Lp. A.11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG renomowanego europejskiego 
producenta, w wielu punktach znacząco przewyższających minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który 
posiada 4 jednocześnie włączone ogniska nadawanej wiązki oraz 8 stref nadawczych?  
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Zgodnie z przyjętymi standardami podczas badania ultrasonograficznego stosuje się zazwyczaj jedno  lub dwa 
ogniska. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aparatu USG z ww. parametrami i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy: ARCHIWIZACJA I URZADZENIA PERYFERYJNE Lp. B.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco 
przewyższających minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadający ilość klatek pamięci wynoszącą 
1000? 
Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, iż pamięć dynamiczna (CINE LOOP) ma przede wszystkim dawać 
użytkownikowi, po zamrożeniu obrazu, możliwość cofnięcia się w wykonywanym badaniu                    o kilka klatek, 
np. po to, aby dokonać pomiarów na obrazie. W praktyce jest to cofnięcie zapisanego w pamięci dynamicznej 
aparatu badania o dosłownie kilka-kilkadziesiąt klatek, tj. 100/200 klatek, więc liczba 1000 klatek /obrazów w 
pamięci dynamicznej jest bardzo duża i wystarczająca, pozwala cofnąć się o  ok. 60 sek. w wykonywanym badaniu.  
Prosimy o dopuszczenie pamięci dynamicznej Cine loop 1000 klatek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aparatu USG z ww. parametrami i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy: PARAMETRY OBRAZOWANIA Lp. C.8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco 
przewyższających minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada możliwość niezależnej regulacji 
wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych w trybie „na żywo”, natomiast nie 
posiada tych funkcji dla pętli obrazowych odtwarzanych z pamięci? 
Najczęściej stosowaną praktyką podczas wykonywania badań ultrasonograficznych jest wybieranie parametrów 
regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych w trybie „na żywo” i ewentualne ich 
odtwarzanie z pamięci  z już ustawionymi odpowiednimi wartościami.  Mając powyższe na uwadze, prosimy o 
dopuszczenie naszego rozwiązania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aparatu USG z ww. parametrami i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: GŁOWICE Lp. D.2 
W związku z tym, iż Zamawiający wymaga zastosowania zaoferowanej głowicy liniowej również do badań tarczycy 
chcemy zauważyć, że właśnie do badań tarczycy, która jest większym narządem, stosuje się zazwyczaj głowice o 
większym polu obrazowania (ok. 45-50 mm). Większa szerokość pola obrazowania jest wygodniejsza dla tego typu 
badań. Głowica o krótkim czole najczęściej jest wykorzystywana do badań przepływów w trudno dostępnych 
miejscach. Ponadto w badaniach naczyniowych głowica z większym polem obrazowania (45-50 mm) pozwala na 
uchwycenie większego spektrum naczyń, dłuższych odcinków i łatwiejsze zobrazowanie rozgałęzienia naczyń. 
Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie uniwersalnej głowicy liniowej przeznaczonej 
zarówno do badań ogólnych (małych narządów, tarczycy, sutka, mięśniowo-szkieletowych) jak i badań 
naczyniowych posiadającej szerokość pola widzenia 47 mm? 
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Pragniemy podkreślić, ze oferowana przez nas głowica charakteryzuje się wysoką jakością obrazowania, posiada 
szerzy zakres częstotliwości obrazowania, tj.: 3-13 MHz, oraz jest bardzo wygodna i poręczna w użytkowaniu. 
Pracuje ona w wielu placówkach medycznych, w tym w wielu szpitalach klinicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. uniwersalną głowicę liniową. 
 
Pytanie 7 
Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanym aparacie USG maksymalna głębokość obrazowania wynosiła ≥ 32 cm. 
Pragniemy zauważyć, iż obecnie aparaty USG oferowane przez renomowanych europejskich producentów  
w standardzie oferują głębokość obrazowania na poziomie minimum 40 cm. Dzięki temu łatwiej wykonać badania  
u pacjentów trudnych diagnostycznie. 
Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat ultrasonograficzny dysponował 
głębokością obrazowania minimum 40 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymogi postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Zamawiający zapewne oczekuje zaoferowania wysokiej klasy aparatu USG, a jednak nie podaje istotnych 
parametrów charakteryzujących tego typu urządzenie. W celu doprecyzowania i uszczegółowienia przedmiotu 
zamówienia pragniemy zadać pytanie: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał funkcję 
obrazowania w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością 
wizualizacji przepływów w małych naczyniach? W obecnie produkowanych aparatach nawet średniej klasy w/w 
funkcja obrazowania jest już standardem. Pragniemy zauważyć, że wymóg aparatu USG z funkcją obrazowania                     
w  rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości w żaden sposób nie wpłynie na 
jego cenę.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż swoje wymagania w powyższym zakresie zawarł w SIWZ – Część nr 1: PARAMETRY 
OBRAZOWANIA Lp. 8. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: GŁOWICE Lp. D.1 i D.2 
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy o wyższych parametrach niż wymagane z głowicami convex  
i liniową o liczbie elementów min. 128? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. głowice. 


