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          Poznań, dnia 09 marca 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 51/17 

 Dz.Z.P.51/ 49 /2018 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu 

pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i leczenia 

chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia OAIiOM 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza 

treść zapytań wraz z odpowiedziami. Jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany 

treści SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia dla cz. 12 oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

Część nr 12 – Ultrasonograf – 1 szt. 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści głowicę Convex o zakresie częstotliwości od 1,55MHz do 5,77 MHz oraz ilości kryształów 

piezoelektrycznych min. 160. W praktyce nie ma różnicy w obrazowaniu między głowicą o powyższych parametrach 

a głowicą o parametrach wymaganych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Tak. Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – stanowi załącznik do 

wyjaśnień (poz. 28b i poz. 28c) 

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu niżej opisany aparat: 
 

L. p. Wymagania dla przedmiotu zamówienia Parametry wymagane 

Parametry oferowane 

(potwierdzić spełnianie parametru 

/ opisać) *  

należy wypełnić wszystkie 

rubryki, dodatkowo pola 

oznaczone jako „kryteria oceny 

ofert”. Wykonawca wskazuje w 

formularzu ofertowym 

1.  
Rok produkcji 

urządzenie nowe, 

nieużywane, 

wyprodukowane 

w 2018r. podać 

Tak, urządzenie nowe, nieużywane, 

wyprodukowane w 2018r. 

2.  

Zasilanie 230 VAC, 50Hz wraz z systemem 

umożliwiającym transport aparatu bez 

zasilania sieciowego 

TAK 

Tak,  Zasilanie 230 VAC, 50Hz wraz z 

systemem umożliwiającym transport 

aparatu bez zasilania sieciowego 
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3.  

W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ 

formowania wiązki ultradźwiękowej  TAK 

Tak,  W pełni cyfrowy 

szerokopasmowy układ formowania 

wiązki ultradźwiękowej 

4.  

Aparat zintegrowany z podstawą jezdną na 4 

kołach z możliwością blokady każdego z kół 

oraz z regulacją wysokości min w zakresie 0-

90 mm 

TAK/podać 

Tak,  Aparat zintegrowany z podstawą 

jezdną na 4 kołach z możliwością 

blokady każdego z kół oraz z regulacją 

wysokości min w zakresie 0-150 mm 

5.  
Masa aparatu do 70 kg TAK/podać Tak,  Masa aparatu 61kg 

6.  

Zainstalowane w oferowanym aparacie 

oprogramowanie do badań:  

- anestezjologicznych 

- brzusznych 

- naczyniowych 

- ginekologia i położnictwo 

- urologicznych 

- małych narządów 

- mięśniowo-szkieletowych 

- kardiologicznych 

- ortopedycznych 

- medycyny ratunkowej 

TAK 

Tak, Zainstalowane w oferowanym 

aparacie oprogramowanie do badań:  

- anestezjologicznych 

- brzusznych 

- naczyniowych 

- ginekologia i położnictwo 

- urologicznych 

- małych narządów 

- mięśniowo-szkieletowych 

- kardiologicznych 

- ortopedycznych 

- medycyny ratunkowej 

7.  
B-mode TAK Tak,  B-mode 

8.  
Obrazowanie harmoniczne TAK Tak,  Obrazowanie harmoniczne 

9.  
Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) TAK 

Tak,  Obrazowanie w trybie Doppler 

Kolorowy (CD) 

10.  

Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i 

Power Doppler Kierunkowy TAK 

Tak,  Obrazowanie w trybie Power 

Doppler (PD) i Power Doppler 

Kierunkowy 

11.  
PW TAK Tak,  PW 

12.  

Możliwość zmian map koloru w Color 

Dopplerze, min. 8 map 
TAK 

Tak,  Możliwość zmian map koloru w 

Color Dopplerze 14 map 

13.  

Obrazowanie w trybie skrzyżowanych 

ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z 

maksymalną ilością linii min. 7 
TAK 

Tak,  Obrazowanie w trybie 

skrzyżowanych ultradźwięków w trybie 

nadawania i odbioru z maksymalną 

ilością linii 7 
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14.  

Technologia redukcji plamek  

ultrasonograficznych z jednoczesnym 

podkreśleniem granic tkanek 

TAK 

Tak,  Technologia redukcji plamek  

ultrasonograficznych z jednoczesnym 

podkreśleniem granic tkanek 

15.  

Automatyczna optymalizacja obrazu za 

pomocą jednego przycisku 
TAK 

Tak,  Automatyczna optymalizacja 

obrazu za pomocą jednego przycisku 

16.  

Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B 
TAK 

Tak,  Automatyczna optymalizacja 

obrazu w trybie B 

17.  

Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 

PW 
TAK 

Tak,  Automatyczna optymalizacja 

obrazu w trybie PW 

18.  

Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10 
TAK 

Tak,  Regulacja mapy szarości w 

zakresie 1-10 

19.  

Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. 

Cineloop): min. 12 000 obrazów  lub 60 

sekund 

TAK 

Nie,  Liczba obrazów pamięci 

dynamicznej (tzw. Cineloop): 7084 

obrazów   

20.  
Powiększenie obrazu TAK Tak,  Powiększenie obrazu 

21.  
Tryb Duplex TAK Tak,  Tryb Duplex 

22.  
Tryb Triplex TAK Tak,  Tryb Triplex 

23.  

Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 

segmentów 
TAK/podać 

Tak,  Regulacja wzmocnienia TGC 8 

segmentów 

24.  
Głowice TAK  Tak 

a Głowica Convex TAK podać typ Tak, Głowica Convex 

b 
Zakres częstotliwości głowicy min. 1 - 6 MHz 

TAK/podać 
Nie,  Zakres częstotliwości głowicy 2 - 

8 MHz 

c 
Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 

192 
TAK/podać 

Nie,  Ilość kryształów 

piezoelektrycznych-128 

d Kąt skanowania min. 70 stopni TAK Nie,  Kąt skanowania 68 stopni 

25.  
Głowica endovaginalna TAK podać typ Tak,  Głowica endovaginalna 

a 
Zakres częstotliwości głowicy min. 4-9 MHz 

TAK/podać 
Tak,  Zakres częstotliwości głowicy 4-9 

MHz 

b 
Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 

128 
TAK/podać 

Tak,  Ilość kryształów 

piezoelektrycznych - 128 

c Kąt skanowania  ≥140 stopni  TAK/podać Tak,  Kąt skanowania 148 stopni 

26.  
Głowica kardiologiczna TAK podać typ Tak,  Głowica kardiologiczna 

a Zakres częstotliwości głowicy minimum 2-4 TAK/podać Tak,  Zakres częstotliwości głowicy 2-4 
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Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmiany zawartej w odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz określonej poniżej. 
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12: 

1) nazwy kolumny 4 która otrzymuje brzmienie: „Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / 

opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości 

parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego” 

2) poz. 28 d otrzymuje brzmienie: Kąt skanowania min. 65 stopni 

Z uwagi na dokonane zmiany opisu przedmiotu zamówienia,  z uwzględnieniem zapisu art. 12 a ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 27 marca 2018 r., godziny 

składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu o numerze 2018/S 029-062694, a przedmiotowe ogłoszenie o zmianach zostało przesłane do publikacji 

w DUUE. 

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zamieszczono: 

SIWZ – po zmianach  

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 12 – po zmianach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

MHz MHz 

b 
Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 

64 
TAK/podać 

Tak,  Ilość kryształów 

piezoelektrycznych - 64 

31 
Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 

240 GB lub HDD o pojemności min. 500 GB 
TAK/podać 

Tak,  Wbudowany dysk HDD o 

pojemności min. 500 GB 

32 

Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez 

złącze USB – min. 2 porty TAK/podać 

Tak,  Zapis obrazów na zewnętrzne 

nośniki poprzez złącze USB – powyżej 

2 porty 

33 Złącze Ethernet – min. 1 port TAK/podać Tak,  Złącze Ethernet – 1 port 

34 System archiwizacji - DICOM TAK Tak,  System archiwizacji - DICOM 

35 
Pomiary: odległość, objętość, powierzchnia, 

kąt 
TAK 

Tak,  Pomiary: odległość, objętość, 

powierzchnia, kąt 
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