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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ 
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ  
DLA SZPITALA COPERNICUS PL SP. Z O.O. 

 
W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 135 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób: 
 
Pakiet nr 3 Zadanie 2  
Aparat USG typ II 
 
Pytanie nr 1 
Zamawiający wymaga w pkt. 41 
41 Zaoferowany aparat 

współpracujący z posiadanymi 
przez Zamawiającego głowicami 
Canon  PLI-1205BX, Canon PVI-
4785BX Lub 
Z posiadanymi przez 
Zamawiającego głowicami GE C-1-
6-XDClear, ML-6-15-D 

Tak   

 
Biorąc pod uwagę opis i klasę aparatów jaki oczekuje Zamawiający w Zadaniu 1 oraz  2, 
wskazujemy, że zostały omyłkowo zamienione opisy posiadanych sond, z jakimi mają one 
współpracować .  
W Zadaniu nr 2, w aparacie USG typ II powinny zostać wyspecyfikowane sondy 
wyspecyfikowane obecnie w opisie  Zadania 1 tj. PVT-475BT, Canon PLT-1204BT, Canon 
PLT-1005BT, Canon PVT-712BT.    
Pragniemy zauważyć, że głowice typu BX – z aktywną matrycą współpracują wyłącznie z 
aparatami klasy referencyjnej o 252 kanałach nadawczych i odbiorczych TX/RX. Ponadto 
informujemy, że Firma Canon, ani żaden inny producent, nie posiada głowicy o symbolu 
PVI-4785BX. 
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W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie 
Załącznika nr 2B do SIWZ -  Pakiet nr 3 Zadanie 2 pkt. 41  poprzez wprowadzenie 
modyfikacji do treści SIWZ  o następującym brzmieniu: 
41 Zaoferowany aparat 

współpracujący z posiadanymi 
przez Zamawiającego głowicami 
Canon  PLI-1205BX, Canon PVI-
4785BX  
Canon PVT-475BT, Canon PLT-
1204BT, Canon PLT-1005BT, Canon 
PVT-712BT 
 Lub 
Z posiadanymi przez 
Zamawiającego głowicami GE C-1-
6-XDClear, ML-6-15-D 

Tak   

 
ODPOWIEDŹ:  Zgodnie ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia. Zmawiający 
sprostował omyłkę pisarską. 
 
Pytanie nr 2 
Zamawiający wymaga w pkt. 24 
 
24 Obrazowanie zapewniające 

wizualizację bardzo wolnych 
przepływów w mikronaczyniach 
pozwalające obrazować przepływy 
bez artefaktów ruchowych dostępne 
min. na jednej z zaoferowanych 
głowic liniowych oraz na 
zaoferowanej głowicy convex.  

Podać Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt  

 
Prosimy o doprecyzowanie wymaganego obrazowania do wizualizacji bardzo wolnych 
przepływów w mikronaczyniach z uwzględnieniem rozdzielczości czasowej. Stosowane 
przez firmy  rozwiązania technologiczne tej nowej technologii nie zawsze dają możliwość 
zaobserwowania i wykrycia wolnych przepływów ze względu na ich skompilowaną 
charakterystykę i co najważniejsze krótki czas ich trwania. 
 
Z tych względów  wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 
2B do SIWZ -  Pakiet nr 3 Zadanie 2 pkt. 24  poprzez wprowadzenie do treści SIWZ 
dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu: 
 
24 Obrazowanie zapewniające 

wizualizację bardzo wolnych 
przepływów w mikronaczyniach 
pozwalające obrazować przepływy 
bez artefaktów ruchowych dostępne 
min. na jednej z zaoferowanych 

Podać Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt  
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głowic liniowych oraz na 
zaoferowanej głowicy convex.  
Możliwość prezentacji kierunku 
napływu. Minimalna częstotliwość 
odświeżania FR min. 55 obr/sek dla 
przepływów poniżej 1 cm/s przy 
bramce większej niż  2 x 2 [cm] 

ODPOWIEDŹ: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 3 
Zamawiający wymaga w pkt. 1 
1 Aparat fabrycznie nowy, model z 

najnowszym dostępnym 
oprogramowaniem. 

Tak  

 
Z analizy SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga dostawy ultrasonografu bez 
jednoznacznego określenia klasy aparatu. Mogą ją spełnić zarówno ultrasonografy klasy 
średniej, wysokiej, najwyższej. Brak parametru który określiłby jednoznacznie klasę aparatu, 
a co za tym idzie wskazania na minimalnej wartości parametru układu wejściowego 
powoduje nieczytelny zapis.  
Dlatego też w celu doprecyzowania minimalnej klasy wymagane jest podanie parametru 
które jednoznacznie określi jego poziom zaawansowania technicznego i jednocześnie wskaże 
na jego przynależność do danej klasy i wyrówna szanse potencjalnych oferentów. 
 
W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie 
Załącznika nr 2B do SIWZ -  Pakiet nr 3 Zadanie 1 pkt. 1  poprzez wprowadzenie do treści 
SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu: 
 

1 Aparat fabrycznie nowy, model z 
najnowszym dostępnym 
oprogramowaniem o min. 192 
fizycznych  kanałach  nadawczo-
odbiorczych TX / RX 

Tak  

 
ODPOWIEDŹ: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
ZADANIE NR 1 
Aparat USG typ I 
 
Pytanie nr 4 
Dot. pkt. 1 
Z analizy SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga dostawy ultrasonografu z możliwością 
pracy w trybie elastografii fali poprzecznej z trybem obrazowania mikroprzepływów oraz  
możliwości współpracy z głowicami typu aktywna matryca. Jednocześnie  nie określił w 
sposób jednoznaczny klasy aparatu. 
Brak parametru który jednoznacznie określiłby klasę aparatu , a co za tym idzie wskazał by 
na minimalne wymagane wartości parametrów układu wejściowego, powoduje nieczytelny 
zapis.  
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Dlatego też w celu doprecyzowania minimalnej klasy wymagane jest podanie parametru 
które jednoznacznie określi jego poziom zaawansowania technicznego i jednocześnie wskaże 
na jego przynależność do danej klasy i wyrówna szanse potencjalnych oferentów. 
 
W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie 
Załącznika nr 2B do SIWZ -  Pakiet nr 3 Zadanie 1 pkt. 1  poprzez wprowadzenie do treści 
SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu: 
 
 
1.  

 

Aparat fabrycznie nowy, model z 
najnowszym dostępnym 
oprogramowaniem o min. 252 
fizycznych  kanałach  nadawczo-
odbiorczych TX / RX 

Tak  

 
ODPOWIEDŹ: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian 
 
Pytanie nr 5 
Dot. pkt.24 
Zamawiający wymaga w pkt. 24 
 
24 Obrazowanie zapewniające 

wizualizację bardzo wolnych 
przepływów w mikronaczyniach 
pozwalające obrazować przepływy 
bez artefaktów ruchowych dostępne 
min. na jednej z zaoferowanych 
głowic liniowych oraz na 
zaoferowanej głowicy convex.  

Podać Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt  

 
 
Prosimy o doprecyzowanie wymaganego obrazowania do wizualizacji bardzo wolnych 
przepływów w mikronaczyniach z uwzględnieniem rozdzielczości czasowej. Stosowane 
przez firmy  rozwiązania technologiczne tej nowej technologii nie zawsze dają możliwość 
zaobserwowania i wykrycia wolnych przepływów ze względu na ich skompilowaną 
charakterystykę i co najważniejsze krótki czas ich trwania. 
 
Z tych względów  wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 
2B do SIWZ -  Pakiet nr 3 Zadanie 2 pkt. 24  poprzez wprowadzenie do treści SIWZ 
dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu: 
 
24 Obrazowanie zapewniające 

wizualizację bardzo wolnych 
przepływów w mikronaczyniach 
pozwalające obrazować przepływy 
bez artefaktów ruchowych 
dostępne min. na jednej z 
zaoferowanych głowic liniowych 

Podać Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt  
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oraz na zaoferowanej głowicy 
convex.  
Możliwość prezentacji kierunku 
napływu. Minimalna częstotliwość 
odświeżania FR min. 55 obr/sek dla 
przepływów poniżej 1 cm/s przy 
bramce większej niż  2 x 2 [cm] 

 
ODPOWIEDŹ: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych modyfikuje treść SWZ w w/w zakresie i załącza zmodyfikowany 
załącznik nr 1 B – OPZ. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia  i zmiany SWZ stanowią 
integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
- opis przedmiotu zamówienia po zmianie 
 
Sporządził Sekretarz komisji: Marta Muszyńska-Orciuch 


