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       Samodzielnego Publicznego  
       Zakładu  Opieki Zdrowotnej  
       w Nowym Mieście nad  Pilicą 

w  imieniu którego działa 
      adw. Paweł Michalski 

 

 

PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, 

OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NUMEREM: ZP 09/2013 

 

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, 
z adresem dla doręczeniem: ul. Tomaszowska 43, 26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą, fax: +48 
48 674 00 40. 

Przedmiot zamówienia stanowi: zakup i dostawa aparatu RTG oraz zakup i dostawa aparatu 
USG. 

 

W odpowiedzi, na doręczone Zamawiającemu przez Wykonawców, pytania: 
I. Pytanie 1 

Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych aparatu USG z 
kolorowym Dopplerem", pozycja 33 tabeli 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością zapisu 
obrazów na dyski CD, DVD, w formatach BMP, AVI, html, BK3d, DICOM oraz w pamięci 
PEN - DRIVE? 

II. Pytanie 2 
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych aparatu USG z 
kolorowym Dopplerem", pozycja 35 tabeli 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową do badań 
małych narządów, piersi i naczyniowych z pasmem 5 - 12MHz, i  długością czoła 50mm z 
obrazowaniem harmonicznym, ilością elementów wynoszącą aż 192? 

III. Pytanie 3 
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych aparatu USG z 
kolorowym Dopplerem", pozycja 39 tabeli 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy 
na dzień składania ofert o obrazowanie 3D? 

IV. Pytanie 4 
Dotyczy Załącznika 4B do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych aparatu USG z 
kolorowym Dopplerem", pozycja 40 tabeli 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy 
o 
 obrazowanie panoramiczne? 

 
V. Pytanie 5 

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust 1 

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy  

VI. Pytanie 6 
Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wraz z dostarczoną rzeczą Wykonawca przedkłada w języku polskim (w wersji papierowej i 
elektronicznej) wszystkie będące w jego posiadaniu niezbędne dokumenty przenoszące na 
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Zamawiającego własność rzeczy, jak też wszelkie instrukcje, certyfikaty i inne dokumenty 
umożliwiające Zamawiającemu prawidłową jego obsługę". 

 

VII.  Pytanie 7 
Dotyczy zapisów umowy § 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści: 
 „W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry 
wymagalna” 

VIII. Pytanie 8 
Dotyczy zapisów umowy § 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści: 
„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością 
Wykonawcy"? 

IX. Pytanie 9 
Dotyczy napisów umowy § 7 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej  z 0,5% na 0,1%? 

X. Pytanie 10 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust, 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
„Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie w jakim 
umowa nie została jeszcze zrealizowana, w przypadku gdy opóźnienie w zakresie dostawy 
przekroczy  15  dni od dnia zajścia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy, 
pomimo wcześniejszego  wezwania do realizacji umowy", 
 

XI. Pytanie 11 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?  

XII. Pytanie 12 
Dotyczy zapisów umowy § 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu; 
„Wykonawcy nie służy prawo zbycia bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z. 
realizacji niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić". 

XIII. Pytanie 13 
Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b w 
powiązaniu z Opisem technicznym aparatu ultrasonograficznego, punkt VII tabeli „Czas 
reakcji serwisu od chwili zgłoszenia usterki" 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpoczęcia prac naprawczych od chwili 
zgłoszenia awarii z 12 do 48 godzin w dni robocze? 

XIV. Pytanie 14 
Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b 
Czy Zamawiający wydłuży czas usunięcia usterek lub wad przedmiotu zamówienia z 12 godzin 
do 5 dni roboczych oraz wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy 
trwającego powyżej 7 dni roboczych? 

XV. Pytanie 15 
Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie okresu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji 
w przypadku gdy naprawa trwa powyżej 5 dni roboczych? 

XVI. Pytanie 16 
Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność usług serwisowych, telefonicznie, 5 dni w 
tygodniu w godz. 8.00 - 16.00 
 

 
XVII. Pytanie 17 

Dotyczy Załącznika nr 5 - Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego dla Pakietu 4b 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego istotnej awaryjności na 
następujący: 
„Trzykrotna naprawa tego samego istotnego elementu/podzespołu dostarczonego pozwala 
Zamawiającemu na żądanie wymiany tego elementu na nowy wolny od wad'' 

 
XVIII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4 B, Tabela A, pkt. 1 

Zamawiający określił parametr „Wprowadzenie do produkcji w 2011 r". Pragniemy zauważyć, 
ze na rynku producenci oferują modele aparatów, które są aparatami nowoczesnymi ale nie 
wprowadzonymi do produkcji konkretnie w 2011 r jak wymaga Zamawiający w zapisie pkt 1. 
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg, którego pierwsza 
wersja konstrukcyjna została wprowadzona w 2008 r. w latach następnych aparat był 
udoskonalany i rozbudowywany, a w 2013 r producent wypuścił jego zupełna nową wersję, w 
której to wersji została wprowadzona najnowsza konsola operatorska, nowoczesny najnowszej 
generacji monitor LCD, nowoczesne rozwiązania technologiczne, nowe głowice oraz najnowszej 
generacji hardware i to spowodowało ze aparat wypuszczony na rynek w 2013 r jest 
nowocześniejszym aparatem. 

 

XIX. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B Tabela A  pkt.3 i 4 
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg, który nie posiada 
możliwości programowania panelu sterowania oraz zaprogramowania wykonywanych kolejno 
funkcji obrazowych i pomiarowych jako menu szybkiego dostępu? 
Sposób obsługi oferowanego przez nas systemu, jest tak opracowany, ze nie wymaga dodatkowej 
opcji programowania panelu sterowania. Aparat posiada bardzo czytelny interfejs oraz 
możliwość ustawienia do kilkudziesięciu presetów. Pragniemy podkreślić, że takie rozwiązanie 
w żaden sposób nie ogranicza zarówno zakresu diagnostycznego jak i nie obniża jakości badań. 
Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiania. 

 

XX. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt.13 
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg posiadający 
funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora): 
1. Podręczna pojemność 400 obrazów 
2. Zawansowana akwizycja sekwencji do :15 000 obrazów 
spełni wymogi Zamawiającego w pkt,13? 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zaproponowane rozwiązanie daje Użytkowników; 
możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia 
prace lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy 
użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilkunastu sekund badania. Natomiast dzięki 
takim 2 sposobom Operator może przeglądać dowolne wybrane fragmenty sekwencji cofając się 
nawet 10 minut. 

XXI. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A. pkt.16 

W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg, który posiada w 
standardzie obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków, tryb Dopplera, w tym także 
funkcję Power Doppler, który posiada bardzo czuły Dopplera Kolorowego, który na dzień 
składania ofert nie posiada trybu szerokopasmowego Dopplera Kolorowego ale  posiada w 
standardzie znacznie bardziej przydatną funkcję tryb Power Doppler Kierunkowy i który w 
standardzie posiada wszystkie wysokiej klasy głowice szerokopasmowe o wysokiej czułości i 
rozdzielczości, posiadające aż 192 elementy? 

Pragniemy jednocześnie zauważyć, ze na rynku aparaty posiadające tryb szerokopasmowy 
Dopplera Kolorowego często oferują go zamiast trybu Power Doppler Kierunkowy, którego to 
trybu nie posiadają. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że tryb Power Doppler Kierunkowy 
pełni bardzo istotną rolę w badaniach dopplerowskich. 

 
XXII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 26 

Zamawiający wymaga aby aparat posiadał m.in. badania serca płodu. 
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecjalizowany aparat, spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i potwierdzi, że wysokiej klasy ultrasonograf który 
posiada pomiar serca HR spełni wymóg Zamawiającego w tym zakresie? 
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XXIII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 27 
W związku z powzięta, wątpliwością czy wyspecjalizowany aparat spełni oczekiwana 
Zamawiający, czy Zamawiający wyjaśni i wysokiej klasy aparat usg, który posiada 
klawiaturę alfanumeryczną umieszczoną na panelu sterowania i nie jest ona chowana pod 
pulpit operatora? 
Pragniemy zauważyć, że takie rozwiązanie jest  bardziej funkcjonalne i ergonomiczne dla 
użytkownika. 

XXIV. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 31 
w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg. który 
posiada maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera kolorowego 11 kHz? 
Pragniemy zauważyć, że różnica zaledwie  khz nie ma wpływu na jakość aparatu oraz na 
jego diagnostykę. 
 

XXV. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 32 
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysoki klasy aparat usg który 
posiada 2 porty USB w tym jeden na ścianie bocznej aparatu? 

 

XXVI. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 33 i 37 
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni czy poprzez zapis w pkt. 33 i pkt. 37 wymaga 
aby aparat był w standardzie wyposażony w aktywne oprogramowanie Dicom czyli zapis 
obrazów w formacie Dicom, przesyłanie w sieci Dicom (pełna komunikacja Dicom) też 
zamawiający dopuści aparat posiadający taką możliwość rozbudowy? 

Pragniemy nadmienić, ze wyposażenie aparatu w Dicom jest potrzebne w momencie, gdy 
aparat jest podłączany do sieci szpitalnej Dicom. Bez takiego podłączenia sam zapis 
obrazu w formacie Dicom jest bezużyteczny dla Użytkownika. 

XXVII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 48, Tabela A, pkt. 34 
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy głowice convex, 
posiadającą kąt pola obrazu 61 który jest standardowym kątem przewidzianym dla 
diagnostyki przeprowadzanej głowica typu convex oraz która posiada parametry 
znacząco przewyższające minimalne bo posiada zakres  aż 1-8 MHz i aż 192 elementy, a 
więc tym samym jest znacząco lepszą głowicą? 

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że ustawienie kąta powoduje, że elementy wysyłające 
i odbierające ultradźwięki są umiejscowione gęściej a co za tym idzie obraz uzyskiwany 
za pomocą takiej głowicy również jest gęstszy i dokładniejszy niż w głowicach o 
szerokim kącie obrazowana Ponadto kąt mniejszy o zaledwie kilka stopni od 
wymaganego jest niezauważalny dla badającego i nie wpływa negatywie na diagnostykę. 

 
XXVIII. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 35 

Zamawiający wymaga głowicy liniowej o długości czoła 60 mm czyli głowica o czole 55 
mm spełnia zapis siwz. 
W ofercie posiadamy wysokiej klasy głowice liniową o długości czoła 54 mm. Pragniemy 
podkreślić, ze różnica 1 mm nie ma znaczenia w diagnostyce i nie wpływa negatywnie na 
jakość badania.  
W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysoki klasy głowicę linową 
posiadającą długość czoła 54 mm i posiadającą aż 192 elementy? 

Pragniemy zauważyć, że różnica zaledwie 1mm  nie ma wpływu na jakość głowicy oraz 
na jej wartości kliniczne, natomiast głowica którą chcemy zaoferować jest głowicą 
wysokiej klasy  posiadającą aż 192 elementy wiec tym samym jest znająco tańszą 
głowicą. 

 
XXIX.  Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 42 

W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy aparat usg,- który nie 
posiada możliwości rozbudowy o głowicę z centralnym kanałem biospsyjnym przez 
czoło, natomiast posiada bardzo bogaty wybór głowic (w tym także convex) z różnego 
rodzaju nasadkami biopsyjnymi? 



5 
 

Pragniemy zauważyć, że głowica convex z centralnym kanałem biopsyjnym najczęściej 
używana jest w szpitalach klinicznych i jest typowo specjalistyczną głowicą np. Klinik 
Uniwersytetów Medycznych. 

 
XXX.  Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A, pkt. 43 

W związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o 
zwartej i mobilnej konstrukcji który posiada szerokość 50 cm spełni wymóg 
Zamawiającego w punkcie 18. 

 
XXXI.  Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 4B, Tabela A 

Prosimy o potwierdzenie iż w celu weryfikacji parametrów załączenie materiałów 
firmowych, opisu aparatu w języku polskim spełni zapis SIWZ. 

 
XXXII. W pkt. 5.1 załącznika nr 1 – wzór Formularza Oferty Zamawiający wymaga „Oferowany 

termin wykonania niniejszego zamówienia: 7 dni od zawarcia umowy, uruchomienie 
dostarczonego aparatu niezwłocznie od dostawy, nie później niż w ciągu 3 dni. „ Czy 
Zamawiający ze względu na okres wakacyjny zmieni wymóg na: „Oferowany termin 
wykonania niniejszego zamówienia: 65 dni od zawarcia umowy, uruchomienie 
dostarczonego aparatu niezwłocznie od dostawy, nie później niż w ciągu 3 dni”? 

W załączniku Załącznik nr 4A do SIWZ – ZADANIE NR 1, Zamawiający wymaga: 
XXXIII. W pkt. II.1 Zamawiający określił parametr „Moc generatora ≥ 4 kW„ Pragniemy 

zauważyć, ze na rynku producenci oferują modele aparatów, które są aparatami 
nowoczesnymi nie spełniającymi oczekiwań Zamawiającego pod względem jakości 
obrazowania. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat 
spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści aparat o 
nieznacznie mniejszej mocy 3,5 kW? 

XXXIV. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni że względu na chłodzenie generatora 
wymagający wymaga aby podzespół ten był zamocowany poza ramieniem z lampą? 

XXXV. W pkt. II.2 Zamawiający określił parametr „Częstotliwość generatora ≥ 150 kHz„ 
Pragniemy zauważyć, ze na rynku producenci oferują modele aparatów, które są 
aparatami nowoczesnymi nie spełniającymi oczekiwań Zamawiającego pod względem 
jakości obrazowania. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany 
aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i dopuści aparat z 
generatorem HF o częstotliwości 40 kHz? Wzrost częstotliwości generatorów HF 
powyżej 20 kHz ze względu na impulsowy charakter przetwornika nie powoduje 
poprawy jakości obrazów diagnostycznych. 

XXXVI. W pkt. II.3 Zamawiający określił parametr „Zakres regulacji napięć od 40 kV do 125 kV„ 
Pragniemy zauważyć, ze na rynku producenci oferują modele aparatów, które są 
aparatami nowoczesnymi nie spełniającymi oczekiwań Zamawiającego pod względem 
jakości obrazowania. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany 
aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek 
na: „Zakres regulacji napięć od 40 kV do 110 kV”? Dla tak małej mocy generatora 
zdjęcia przy 120 kV będą możliwe dla bardzo małych prądów więc będą mało 
kontrastowe zwłaszcza przy wykorzystaniu czytników CR. 

XXXVII. W pkt. II.5 Zamawiający określił parametr „Zakres regulacji prądu od 5 mA do 100 mA„. 
Pragniemy zauważyć, ze na rynku producenci oferują modele aparatów, które są 
aparatami nowoczesnymi nie spełniającymi oczekiwań Zamawiającego pod względem 
jakości obrazowania. Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany 
aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek 
na: „Zakres regulacji prądu od 30 mA do 80 mA”? Prądy rzędu 5 mA nie są 
wykorzystywane w praktyce rtg (nawet do zdjęć z ruchomą żuchwą), a przy tak małej 
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mocy generatora prąd 100 mA będzie dostępny tylko dla 40-42 kV czyli dla zdjęć 
wymagających mało mAs, a więc znacząco nie wpłynie jego wartość na czas ekspozycji. 

XXXVIII. W pkt. II.6 Zamawiający określił parametr „Zakres regulacji mAs od 0,1 mAs do 250 
mAs„ Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni 
oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Zakres 
regulacji mAs od 0,2 mAs do 250 mAs”?. Obciążenie prądowo czasowe <0,5 mAs nie 
jest wykorzystywane w praktyce nawet dla zdjęć noworodków. Ważniejsze dla 
diagnostyki jest maksymalna liczna mAs a ta w oferowanym przez naszą firmę aparacie 
wynosi ponad 300 mAs 

XXXIX. W pkt. II.7 Zamawiający określił parametr „Zakres czasu ekspozycji od 1 ms do 6300 
ms„ Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni 
oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Zakres 
czasu ekspozycji od 3 ms do 5000 ms”?. Czasy < 5 ms nie jest wykorzystywane w 
praktyce nawet dla zdjęć noworodków. Natomiast wykonanie zdjęcia o czasie 6,3s jest 
zabronione przez prawo polskie ( Załącznik 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 18 lutego 2011r) 

XXXX. W pkt. II.10 Zamawiający określił parametr „Programy anatomiczne w polskiej wersji 
językowej ≥ 500„Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat 
spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na 
„Programy anatomiczne w polskiej wersji językowej ≥ 40”?. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia „ogranicza się stosowanie jezdnego i przenośnego sprzętu 
radiologicznego wyłącznie do przypadków, gdy przybycie pacjenta do stacjonarnego 
urządzenia radiologicznego jest przeciwwskazane ze względów medycznych.” Dlatego 
wymóg 500 programów jest zbyt wygórowany. 

XXXXI. W pkt. II.11 Zamawiający określił parametr „Obsługa wszystkich parametrów 
ekspozycyjnych poprzez dotykowy ekran„ Czy w związku z powziętą wątpliwością czy 
wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i 
zmieni warunek na „Obsługa wszystkich parametrów ekspozycyjnych poprzez dotykowy 
ekran lub membranowy pulpit”?. Pulpit membranowy jest dużo praktyczniejszy i 
wygodniejszy gdy obsługa używa rękawiczek. 

XXXXII. W pkt. III.8 Zamawiający określił parametr „Możliwość odczytu i korekty ustawień 
parametrów ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na obudowie lampy„ Czy w związku 
z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania 
Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zrezygnuje z tego wymogu? Dodatkowy 
pulpit jest bezużyteczny ponieważ technik zawsze wykonuje zdjęcia zawsze co najmniej 
zza aparatu rtg. 

XXXXIII. W pkt. IV.5 Zamawiający określił parametr „Waga aparatu ≤ 70 kg„Czy w związku z 
powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni oczekiwania Zamawiającego 
czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Waga aparatu ≤ 120 kg”. 

XXXXIV. W pkt. IV.7 Zamawiający określił parametr „Minimalna odległość ognisko-podłoga ≤ 40 
cm Czy w związku z powziętą wątpliwością czy wyspecyfikowany aparat spełni 
oczekiwania Zamawiającego czy Zamawiający wyjaśni i zmieni warunek na: „Minimalna 
odległość ognisko-podłoga ≤ 51 cm”. Do zdjęć przyłóżkowych ta wartość jest 
wystarczająca. 

 
XXXXV. Pyt. 1 

Czy Zamawiający, mając na uwadze ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 
2010 r. i wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych przez autoryzowanego 
przedstawiciela upoważnionego przez wytwórcę, będzie wymagał dołączenia do oferty 
oświadczenia producenta, potwierdzającego wyłączność na sprzedaż i świadczenie usług 
serwisowych oferowanego aparatu ultrasonograficznego wraz z przeszkoleniem 
personelu w niniejszym postępowaniu? 
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XXXXVI. Pyt. 2 pkt. 6 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat  USG renomowanego producenta  w 
wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry o zakresie częstotliwości 2-
12MHz? Zamawiający określa maksymalny zakres oferowanych głowic na 12MHz. 
Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do 
postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w 
SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmę Toshiba. 

 

XXXXVII. Pyt.  3 pkt. 27 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat  USG renomowanego producenta  w  
wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry  z klawiaturą alfanumeryczną z 
podświetleniem, LED, znajdującą się na pulpicie? Takie rozwiązanie nie wpływa na 
jakość obrazowania a w wielu przypadkach przyspiesza pracę, nie wymuszając od 
użytkownika ciągłego wysuwania i chowania klawiatury. Tylko taka modyfikacja 
wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym 
oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na 
konkretnego producenta, firmę Toshiba. 

 

XXXXVIII. Pyt. 4 pkt. 35 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat  USG renomowanego producenta  w  
wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry  z głowicą liniową o szerokości 
czoła 55 +/-5 mm? Takie rozwiązanie w wielu przypadkach może okazać się 
korzystniejsze, gdyż łatwiej dotrzeć do trudniej dostępnych miejsc a jakość obrazowania 
nie ulega pogorszeniu. Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na 
przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja 
parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmę Toshiba. 

 

XXXXIX. Pyt. 5 pkt. 41 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat  USG renomowanego producenta  w  
wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry   bez możliwości podłączenia 
głowicy laparoskopowej? Tylko taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na 
przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja 
parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, firmę Toshiba. 

 

XXXXX. Pyt. 6 pkt. 42 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat  USG renomowanego producenta  w  
wielu przypadkach przewyższający wymagane parametry   bez możliwości podłączenia 
głowicy z centralnym kanałem biopsyjnym? Niemal do każdej głowicy istnieje 
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możliwość zastosowania przysadki biopsyjnej oraz oprogramowania, uwidaczniającego 
tor igły, co pozwala na precyzyjne dokonanie wkłucia. Tylko taka modyfikacja wymagań 
Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu innym oferentom, 
zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje na konkretnego 
producenta, firmę Toshiba. 

XXXXXI. Pytanie 1. W związku z wątpliwością prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający 
specyfikując  czas rozpoczęcia naprawy miał na myśli reakcję serwisu na zgłoszenie? 

XXXXXII. Pytanie 2. W związku z wątpliwością wynikającą z faktu że, stwierdzenie wystąpienia 
awarii jest możliwe w przypadku obecności serwisanta w miejscu instalacji sprzętu, (w 
przeciwnym razie dysfunkcja urządzenia może wynikać z błędu obsługowego lub np. z 
błędu sieci zasilającej) prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje/dopuści że, 
usunięcie usterek lub wad przedmiotu zamówienia lub dostarczenie przedmiotu 
równoważnego na okres naprawy wyniesie do 48 godzin od stwierdzenia zaistnienia 
przyczyny dysfunkcji w przedmiocie zamówienia? 

 
Zamawiający udziela odpowiedzi o poniższej treści: 
 

Ad. I – XXX): przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji kiedy wykonawca 
poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu uprawnienie do żądania od 
zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli zamawiającego, zawartej 
w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji, w tym 
opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 
ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA. 

Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, 
które on powziął, ale jest niedopuszczalnym wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ - 
Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania. 

 

Ad. XXXI): przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji kiedy wykonawca 
poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu uprawnienie do żądania od 
zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli zamawiającego, zawartej 
w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji, w tym 
opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 
ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA. 

Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, 
które on powziął, ale jest nieprzewidzianym przez ww. przepis: żądaniem potwierdzenia 
okoliczności - Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania. 

 

Ad. XXXII – XXXXIV): przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji 
kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu uprawnienie 
do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli 
zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego 
elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz Małgorzata 
Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA. 
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Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, 
które on powziął, ale jest niedopuszczalnym wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ - 
Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania. 

 

Ad. XXXXV): przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji kiedy wykonawca 
poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu uprawnienie do żądania od 
zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli zamawiającego, zawartej 
w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego elementu specyfikacji, w tym 
opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz Małgorzata Stachowiak, Komentarz do art. 30 
ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA. 

Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, 
które on powziął, ale jest nieprzewidzianym przez ww. przepis: żądaniem potwierdzenia 
okoliczności - Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania. 

 

Ad. XXXXVI – XXXXX): ): przepis art. 38 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, wskazuje iż: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, iż: W sytuacji 
kiedy wykonawca poweźmie wątpliwości co do treści specyfikacji, przysługuje mu uprawnienie 
do żądania od zamawiającego złożenia wyjaśnień, które pozwalają na ustalenie woli 
zamawiającego, zawartej w danym zapisie specyfikacji. Zapytania mogą dotyczyć każdego 
elementu specyfikacji, w tym opisu przedmiotu zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, projektu umowy itd. – patrz Małgorzata 
Stachowiak, Komentarz do art. 30 ustawy jw., System Informacji Prawniczej LEX OMEGA. 

Z uwagi na fakt, iż wystąpienie Wykonawcy nie wskazuje na wątpliwości co do treści SIWZ, 
które on powziął, ale jest niedopuszczalnym wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ - 
Zamawiający pozostawia wniosek Wykonawcy bez rozpoznania. 

 

Ad. XXXXXI): Zamawiający specyfikując czas rozpoczęcia naprawy nie miał na myśli 
reakcji serwisu na zgłoszenie. 

 
Ad. XXXXXII): Zamawiający oczekuje, że usunięcie usterek lub wad przedmiotu 
zamówienia lub dostarczenie przedmiotu równoważnego na okres naprawy wyniesie do 48 
godzin od przyjęcia przez serwisanta zgłoszenia o nieprawidłowej pracy urządzenia. 

 
         za Zamawiającego: 
         adw. Paweł Michalski 


