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         Poznań, 22.09.2016r. 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-22/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż. do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapisów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego, na: “Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną”. 
Treść pytań jest następująca:  
Zamówienie cz. Nr 8 – stół ortopedyczny z osprzętem: 

1. Czy Zamawiający dopuści stół z  kołami o średnicy 125mm blokowanymi z pilota i panelu za 
pomocą wysuwanych nóżek pomiędzy podwójnymi kołami? 
Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą w kształcie prostokąta która jest specjalnie 
profilowana w kierunku podłogi tak aby zapewnić nieograniczony dostęp z dowolnej strony 
dla nóg dla operatora?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 3. Czy Zamawiający dopuści stół z blatem modułowym z możliwością montażu płyty plecowej, 
podgłówka, podnóżka i innych segmentów (np. z włókien węglowych) z obu stron stołu 
operacyjnego z systemem mocowania zabezpieczonym przy pomocy łatwych w obsłudze 
dźwigni zamiast  pokręteł?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 4. Czy Zamawiający dopuści stół posiadający całkowitą szerokość blatu dla części siedziska, 
plecowej, przedłużenia miedniczego i podnóżków wynoszącą 610mm?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 5. Czy Zamawiający  dopuści stół posiadający zakres regulacji wysokości 580-1100 mm ? 
Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza zgodnie z zapisami SIWZ. 6. Czy Zamawiający dopuści stół z podgłówkiem regulowanym w zakresie +/- 45?  
Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza. 7. Czy Zamawiający dopuści stół z podnóżek regulowany w zakresie +80 do -90 ? 
Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ. 8.  Czy Zamawiający dopuści stół posiadający udźwig na poziomie 544 kg i w związku z tym nie 
ma potrzeby blokowania funkcji przesuwu wzdłużnego przy korzystaniu z przystawki 
ortopedycznej /możliwość korzystania z funkcji przesuwu podczas operacji, lepszego dostępu 
do RTG, bardziej precyzyjnego pozycjonowania pacjenta względem operatora/  ? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 9. Czy Zamawiający dopuści stół którego konstrukcja oraz układ sterowania nie wymaga 
stosowania dodatkowych sensorów automatycznie blokujących,  zatrzymujących ruch 
segmentu w punkcie dystalnym ? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 10. Czy Zamawiający dopuści stół który posiada możliwość rozbudowy do systemu cyfrowej 
integracji bloku ? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 11. Czy Zamawiający dopuści podporę pod rękę na podwójnym przegubie o długości 600 mm? 
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Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza. 12. Czy Zamawiający dopuści anestezjologiczną podporę ręki na przegubie kulowym regulowaną 
jednorącz o długości 600 mm ? 
Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza. 13. Czy Zamawiający dopuści stolik do operacji ręki karbonowy o wymiarach 815 x 430 mm ? 
Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza. 14. Czy Zamawiający dopuści podporę boczną okrągłą fi 100 mm ? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 15. Czy Zamawiający dopuści podporę boczną z poduszką o wymiarach 220 x 110 mm? 
Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza. 16.  Czy Zamawiający dopuści przystawkę ortopedyczną bez elementów karbonowych ? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
Zamówienie cz. Nr 9 lampa operacyjna  

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania lampy 
operacyjnej z regulowaną temperaturą barwową /wd. Pkt 18/ czy ze stałą temperaturą barwową 
/wd pkt. 23/? 
Odpowiedź: Zamawiający wskazał jakie parametry sa do utrzymania w pkt 23 
adekwatnie do regulowanej temperatury barwowej w pkt 18 – zgodnie z SIWZ. 2. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne okrągłe? Kształt lamp operacyjnych nie ma 
wpływu na współpracę z nawiewem laminarnym. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 3. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne które posiadają kształt trójkąta? Kształt lamp 
operacyjnych nie ma wpływu na współpracę z nawiewem laminarnym  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 4.       Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne posiadające bardzo wysoką bezcieniowość które 
posiadają  manualny system redukcji cieni uzyskiwany  z poziomu uchwytu sterylnego lub 
panelu sterowania   ? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 4. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne posiadające możliwość regulacji temperatury 
barwowej w zakresie 3500-5500K ? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 5. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne ze wskaźnikiem Ra 96 ? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 6. Dot. pkt. 10. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwuczaszową 
przystosowaną do współpracy z nawiewem laminarnym, gdzie czasza główna i satelitarna są 
w kształcie koła o zwartej konstrukcji bez wystających elementów utrudniających utrzymanie 
kopuł w czystości, wykonane ze stopów lekkich (aluminium)?  
Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza. 7. Dot. pkt. 13. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której konstrukcja kopuł 
zapewnia wysoką bezcieniowość, a kopuły zostały wyposażone w manualny system redukcji 
cieni polegający na zwiększeniu intensywności świecenia diod w panelu centralnym przy 
zmniejszeniu natężenia oświetlenia diod zewnętrznych? Uruchamianie systemu realizowane 
jest z dwóch niezależnych paneli sterujących umieszczonych symetrycznie po obu stronach 
kopuły.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 8. Dot. pkt. 14. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o konstrukcji pozwalającej na 
łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawienie w żądanym położeniu nad polem operacyjnym? 
Każda kopuła wyposażona jest w uchwyt w formie relingu, okalający 75% obwodu, służący 
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do pozycjonowania oraz w uchwyt sterylizowany umieszczony w centralnej części kopuły 
służący także do sterowania wielkością plamy świetlnej. Matryca czaszy świetlnej zbudowana 
jest w ten sposób, że posiada 6 segmentów świetlnych (po 15 diod LED) rozmieszczonych na 
obwodzie koła oraz jeden centralny panel świetlny  (z 20 diodami LED – łącznie lampa ma 
110 diod LED). W centrum środkowego panelu świetlnego umieszczona jest kamera HD.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 9. Dot. pkt. 18. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której temperaturą barwowa 
regulowana jest w 3 poziomach w zakresie 4000 – 4400 – 4800 K. Każda kopuła posiada 
wskaźnik aktualnie ustawionej temperatury.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 10. Dot. pkt. 21. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której kształt obudowy 
minimalizuje zakłócenia nawiewu laminarnego? Specjalnie wyprofilowana konstrukcja 
kopuły, posiadająca dwa sterowniki o opływowych kształtach, wraz z odpowiednio 
wkomponowanym uchwytem brudnym okalającym obudowę, tworzy idealne warunki do 
współpracy kopuły IGNIS z nawiewem laminarnym - minimalizuje zakłócenia w jego 
przepływie. Obudowa wraz z dwoma opływowymi sterownikami kieruje powietrze z nawiewu 
laminarnego na boki obudowy, gdzie dzięki szczelinie między obudową, a uchwytem brudnym 
i jego specjalnemu profilowi, powietrze bez zakłóceń spływa pionowo w dół.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 11. Dot. pkt. 22 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną standardowo 
wyposażoną w kamerę HD o rozdzielczości 1080p? Kamera umieszczona jest w osi symetrii 
kopuły, osłonięta szybą ze szkła bezpiecznego. Takie rozwiązanie po pierwsze zapewnia 
zabezpieczenie kamery i odizolowanie od zewnętrznych czynników w postaci środków 
używanych do dezynfekcji oraz od uszkodzeń mechanicznych a po drugie jest tańsze (kamera 
jest zawarta w cenie lampy) ponieważ w przyszłości nie trzeba przeznaczać kolejnych środków 
na zakup samej kamery.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 12. Dot. pkt. 28. Czy zamawiający dopuści lampę o wgłębności 140 cm?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 14. Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, 
a jeżeli tak   to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a 
stropem właściwym?  
Odpowiedź: Wysokość do stropu podwieszanego – 290mm, wysokość do stropu 
właściwego 340mm. 15. Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 230 
V, czy UPS na 230 V, czy zasilanie akumulatorowe 24V?  
Odpowiedź: Zamawiający posiada agregat 230V. 16. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?  
Odpowiedź: W miejscu montażu lamp jest strop żelbetowy. 17. Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i 
śrub- stropowych elementów montażowych?  
Odpowiedź: Nie ma możliwości dojścia z piętra powyżej. 18. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są,  to jakie 
i gdzie są  wyprowadzone?  
Odpowiedź: Przewody pozostaną po istniejącej instalacji lamp. 19. Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, 
czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających ?  
Odpowiedź: Zamawiający zapewni doprowadzenie instalacji elektrycznej. 20. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli 
tak, to jakiego producenta? 
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Odpowiedź: Tak, lampy ERBE. 21. Czy Zamawiający może doprecyzować w jakiej wysokości należy wpłacić wadium w pakiecie 
nr 9? W SIWZ i Ogłoszeniu podane są różne wartości. 
Odpowiedź: Należy wpłacić wadium w wysokości 2593 zł. Zamawiający sprostował w 
dniu 20.09. ogłoszenie o zamówieniu. 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia 
podpisania umowy? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 23. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w systemie LED z wielokolorowymi diodami 
wbudowanymi w oprawę oświetleniową w taki sposób, że diody kolorowe nie są widoczne dla 
personelu? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 24. Czy Zamawiający dopuści wysoce bezcieniową konstrukcję opraw oświetleniowych, które 
poprzez zastosowanie odpowiednio ułożonych względem siebie diod, punktów świetlnych 
oraz ich rozmieszczenie w oprawie oświetleniowej z możliwością regulacji położenia 
zapewniają wysoką bezcieniowość całego układu optycznego? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 25. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszami w kształcie koła o konstrukcji 
zapewniającej właściwy przepływ laminarny powietrza wyposażone w centralny punkt 
świetlny oraz sterylizowany uchwyt umieszczony w wygodnej bocznej części każdej z czasz? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 26. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z panelami sterowania monitorem i przyciskami 
umieszczonymi na ramionach bezpośrednio przy czaszach? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 27. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z funkcją światła endoskopowego z możliwością 
zmieniania do 5% wartości natężenia światła? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 28. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową na poziomie 45001<? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 29. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 
od 37501< do 47501<? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 30. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z miejscem na kamerę HD umieszczonym 
bocznie w stosunku do osi geometrycznej czasz? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.  

Zamówienie cz. Nr  13 TYMPANOMETR:  
1. dotyczy pkt 7: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią zewnętrzną w postaci nośnika 

USB?  
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że urządzenie posiada również pamięć wewnętrzną, 
opisaną w parametrach wymaganych. 2. dotyczy pkt 11:  Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną szybką drukarką 
termiczną, drukującą  600 linii punktów na sekundę na papierze o szerokości112 mm? 
Uzasadnienie: Oferowany tympanometr posiada inny równoważne rozwiązanie spełniające 
oczekiwania Zamawiającego. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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3. dotyczy pkt 13: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o częstotliwości i natężeniu bodźca:226 
Hz przy 85 dB SPL ± 3 dB  dla 2cm 3? Uzasadnienie: Oferowany parametr w tympanometrze  
realizuje oczekiwania  Zamawiającego  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 4. dotyczy pkt 16:  Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie objętości 0,2 do 8ml? 
Uzasadnienie: Wymagany przez Zamawiającego parametr nie wpływa na jakość oferowanego 
urządzenia.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 5. dotyczy pkt 22:  Czy Zamawiający dopuści urządzenie o natężeniu bodźca ipsi: 50-110dbHL? 
Uzasadnienie: Oferowany parametr w tympanometrze realizuje oczekiwania  Zamawiającego 
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że można zaprogramować urządzenie w taki sposób, 
aby poziomem startowym był poziom nie niższy niż 70dB. 
 
 Zamówienie cz. Nr  14 AUDIOMETR:  
 

1. dotyczy pkt 9: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zmianami poziomu :skoki poziomu 1; 
2,5; 5dB wybierane przez użytkownika?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

2. dotyczy pkt 11: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem ciśnienia akustycznego na 
przewodnictwie kostnym: -10 dB HL do 70 dB HL? Uzasadnienie:  
Wymagany przez Zamawiającego parametr nie wpływa na jakość oferowanego urządzenia 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

3. dotyczy pkt 21: Czy Zamawiający dopuści urządzenie podłączone do komputera, który ma 
wbudowaną możliwość  przekazu danych przez USB, LAN,Ethernet? Uzasadnienie:  
Wymagany przez Zamawiającego parametr nie wpływa na jakość oferowanego urządzenia.  
Odpowiedź: Tak. Niezbędna jest również możliwość pracy niezależnej – bez komputera. 

4. dotyczy pkt 22: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z połączeniem do komputera, co da 
możliwość podłączenia drukarki USB oraz klawiatury USB? Uzasadnienie:  
Wymagany przez Zamawiającego parametr nie wpływa na jakość oferowanego urządzenia.  
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia do komputera. 

5.  dotyczy pkt 26:  Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem o wyświetlaczu LCD 2x16 
znaków, kompatybilnym z urządzeniem i pozwalającym na łatwy odczyt podstawowych 
parametrów badania, takich jak częstotliwość tonu, natężenie, badana strona, inne parametry.   
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, ze jest to wyświetlacz kolorowy. 

6.  dotyczy pkt 28: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze  4,5 kg? Uzasadnienie:  
Różnica jest nieznacząca w stosunku do wymagań Zamawiającego, że nie może stanowić  
parametru krytycznego i wymóg ten nie jest uzasadniony merytorycznie.  
Odpowiedź: Nie. Różnica jest jak najbardziej znacząca w stosunku do wymagań 
zamawiającego ( ponad 2-kotna). Istotny dla Zamawiającego jest fakt mobilności 
urządzenia. Znaczna waga ogranicza taką możliwość. 

7. dotyczy pkt 29: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez drukarki bezpośrednio 
współpracującej z audiometrem a przez komputer? Uzasadnienie:  
Wymagany przez Zamawiającego parametr nie wpływa na jakość oferowanego urządzenia.  
 Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Zamówienie cz. nr 3, Aparat USG 
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1. Dotyczy pkt 41 Zamówienia Częściowego nr 3, Aparat USG, Załącznika nr 3 do SIWZ: 
Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode — min. 800 obr./sekundę. Czy 
Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG uznanego producenta, znacząco 
przewyższający wymagania Zamawiającego, którego maksymalna szybkość odświeżania obrazu w 
trybie B-Mode wynosi 500 obr./sekundę? Pragniemy zauważyć, że powyższa zmiana w żaden sposób 
nie wpłynie na obniżenie możliwości obrazowania zaoferowanego aparatu. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 2. Dotyczy S5 Załącznika nr 5 do SIWZ Wzór Umowy. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 
Wykonawca winien zapewnić dostępność materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych do 
Sprzętu, zgodnie z wartością zaoferowaną przez Wykonawcę w pkt 137. Załącznika nr 3 do SIWZ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Wykonawca winien zapewnić dostępność materiałów 
eksploatacyjnych lub części zapasowych do Sprzętu przez okres min. 10 lat. 

3. Dotyczy S7 7. Załącznika nr 5 do SIWZ Wzór Umowy. W związku z faktem, że Wykonawca może 
zapewnić gwarancję producenta na wymienione części, zwracamy się z prośbą o zmianę tego zapisu na: 
Wymiana elementu, części, modułu itp. należącego do przedmiotu zamówienia, na nowy równoważny 
zostanie dokonana na żądanie Zamawiającego, przy 3 (trzecim) uszkodzeniu tego elementu, części, 
modułu itp. należącego do przedmiotu zamówienia. Uszkodzony element, część, moduł itp. nie 
podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 
Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z okresem gwarancji, zgodnym z gwarancją producenta” 
Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy. 
Zamówienie cz. Nr 1 Aparat USG przenośny 

1. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wersji 
demonstracyjnej z roku 2015 nowoczesnego aparatu przenośnego klasy Premium renomowanego 
producenta aparatury medycznej z możliwością obsługi matrycowej głowicy przezprzełykowej? 
Oferowany przez nas aparat wyposażony jest w pełną gwarancję producenta, którą objęty jest cały 
zestaw.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 2. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 9. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny klasy 
Premium renomowanego producenta aparatury medycznej o wadze 7,3 kg?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

3. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 15. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej wyposażony w głowicę konweksową 
wykonaną w technologii PureWave (tzw. „Czystego kryształu”), pracujący w zakresie częstotliwości 
głowic 1,0-15,0 MHz?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

4. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 18. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej oferujący przegląd pamięci CINE w 
zakresie do trzech minut zarówno dla obrazów 2D jak i 2D z kolorem?  Producent w materiałach 
technicznych używa skali czasu do określenia pojemności pamięci  CINE nie podając liczby obrazów 
możliwej do wyświetlenia.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

5. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 24. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej posiadający możliwość zapisu obrazu 
na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu 
osobno dedykowanych przycisków funkcyjnych dla powyższych zadań?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

6. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 32. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej o zakresie regulacji korekcji kąta +/- 
0-80 stopni?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
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7. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 35. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej, wyposażony w możliwość regulacji 
położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i bez tej funkcjonalności dla obrazów z 
archiwum?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

8. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 53. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej, wyposażony w głowicę konweksową 
wykonaną w technologii „czystego kryształu” o liczbie 160 elementów?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

9. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 62. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej, wyposażony w głowicę liniową o 
zakresie pracy 3-12 MHz znacznie przekraczającym zakres częstotliwości wymagany przez 
Zamawiającego o liczbie 160 elementów?    
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

10. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 63-70. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia 
głowicy mikrokonweksowej pediatrycznej w przypadku zaoferowania w pkt.70 załącznika 3 do SIWZ 
głowicy sektorowej pediatrycznej o zakresie pracy od 3,0 do 8,0 Mhz i liczbie elementów 96, która poza 
badaniami serca umożliwia wykonanie radiologicznych badań pediatrycznych o wysokiej jakości. 
Jakość tych badań została pozytywnie oceniona przez użytkowników podczas demonstracji 
ultrasonografu.  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

11. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 78 i 86. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej, wyposażony w kardiologiczne 
głowice sektorowe bez możliwości obrazowania w trybie triplex, za to z możliwością 
natychmiastowego przełączania aktywnej prezentacji?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

12. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 94. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej, który można rozbudować o głowicę 
liniową typu „hokej” do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym 
przedział 7,0 – 15,0 MHz, o liczbie elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 128, z 
obrazowaniem trapezowym?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

13. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 95. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej bez możliwości rozbudowy o głowicę 
liniową do badań powierzchniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 
10,0 – 22,0 MHz +/-1MHz?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

14. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 96. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana do rozbudowy 
głowica przezprzełykowa była wykonana w technologii matrycowej z minimum 2500 elementami?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

15. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 98 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny 
aparat przenośny klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej 
bez możliwości rozbudowy o opcję badania panoramicznego?  
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 

16. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 99. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy aparat powinien być 
standardowo wyposażony w opcje Dopplera tkankowego jak wynika z pkt 42 i 43 czy tez oferować taką 
funkcjonalność, jako możliwość rozbudowy, co wynika z pkt 99. Zapisy w punktach 42 i 43 są obecnie 
sprzeczne z zapisem z punktu 99.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy z pkt 99. 
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17. Dotyczy załącznika 3 do SIWZ, pkt 103. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat przenośny 
klasy Premium renomowanego producenta aparatury medycznej z możliwością rozbudowy o 
anatomiczny M-mode ale bez możliwości rozbudowy o wbudowane w aparat oprogramowanie 
instruktażowe z bazą obrazów klinicznych?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.. 

 
                                                                                                                   Zamawiający 
 

                                                           Z-ca Dyrektora  
                                       ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
                                                               /----------/ 
                                              mgr inż. Marzena Krzymańska  
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