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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ 
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 
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: 
 
Zestaw 3 

 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, 
określonych w § X ust. 2 pkt a i c SWZ, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami 
udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w § IX ust. 3 pkt 1 SWZ, potwierdzających, że nie zachodzą 
wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.  

Powyższy zapis wskazuje na konieczność załączenia do oferty dokumentu JEDZ dot. 
podwykonawcy.  

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odstąpienie od tego wymogu w stosunku do 
podwykonawcy na którego zdolnościach wykonawca nie polega.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma 
jedynie charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za 
którą ostatecznie ponosi odpowiedzialność wykonawca, konieczność przedłożenia dokumentacji 
podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiło na etapie składania ofert jedynie 
dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego oraz wykonawcy. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z treścią § ust. 3 pkt 1. SWZ  Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa  w  
art.139 ustawy pzp. W związku z tym nie ma obowiązku załączania dokumentu JEDZ   do oferty.  

 
Zestaw 4 
Zadanie nr. 1, Kardiomonitor 15” z modułem CO2 
Ad. 5. Czy  Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami wszystkich mierzonych parametrów: 
120-godzinne z rozdzielczością 1 minuta, bez trendów 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 
minut? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 
Ad. 17. Czy  Zamawiający dopuści kardiomonitor z obsługą poprzez wysokiej klasy pojemnościowy 
ekran dotykowy multitouch (wielodotykowy) oraz przycisków, bez obsługi za pomocą pokrętła? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 
Zadanie nr. 1, Wymagania dodatkowe 
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Ad. 4. Czy zamawiający jako spełnienie warunku: „dostarczenie wszelkich niezbędnych narzędzi 
(testery, itp.) koniecznych do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta” uzna 
dostarczenie zalecanych przez Biameditek miernika Rigel 288+ oraz Symulatora Funkcji Życiowych 
Rigel Uni- Sim?” 
Odpowiedź: Zamawiający uznaje przedstawiony zestaw jeżeli: 

a) Symulator funkcji życiowych  
 urządzenia pomiarowe umożliwiają pomiar : EKG, SpO2, NIBP, IBP (jednoczesne 

sprawdzenie 2 kanałów), rzutu serca (C.O.), temperatury,  
 oferowany zestaw – miernik oraz symulator funkcji życiowych - posiada aplikację do 

raportowania (generowanie raportu z przeglądu), 
 zestaw zapewniający możliwość tworzenia sekwencji pomiarowych – tzw. Gotowych 

scenariuszy przeglądu 
b) miernik bezpieczeństwa elektrycznego: 
 sprawdzanie stanu bezpieczeństwa zgodne z normami 62353 oraz 60601, 
 wbudowany symulator pacjenta, 
 testowanie 5 niezależnych odprowadzeń, 
 pomiar point to point. 
c) Akcesoria lub analizator zapewniający wykonanie sprawdzenia modułu kapnografii 

Wraz z miernikami zostanie dostarczony kompletny zestaw akcesoriów zapewniających możliwość 
wykonania wszystkich w/w pomiarów.  
 
Zestaw 5 
 
Pytanie nr 1    
Dotyczy Załącznik nr 1B do SIWZ, Pakiet nr 4 
 

4 Rok produkcji 2021 

 
W związku z bardzo krótkim czasem realizacji przedmiotu zamówienia oraz początkiem nowego 2021 
roku zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fabrycznie nowego urządzenia z roku 
produkcji 2020. Należy podkreślić, że jest to to samo rozwiązanie technologiczne, co urządzenie z 
2021 roku. 
Jeśli zaś Zamawiający nie wyraża zgody na rok produkcji 2020, to zwracamy się z prośbą o 
wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia do końca 2021 roku. 
Odpowiedź: SIWZ bez zmian 
 
Zestaw 8 
 
DOT. PAKIET NR 3 ZADANIE NR 1 
Aparat USG typ I 
 
Pytanie nr 1 
Dot. pkt. 1 
Z analizy SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga dostawy ultrasonografu klasy wysokiej 
lub najwyższej odpowiednio w konfiguracji zawartej w załączniku  nr 2B do SIWZ  -  Pakiet 
nr 3 Zadanie 1     i  nie opisał żadnego parametru wskazującego jednoznacznie na wymaganą 
klasę aparatu. 
Dlatego też w celu doprecyzowania klasy a co za tym idzie właściwego opisu danych 
technicznych systemu w SIWZ,  wymagane jest podanie parametrów które jednoznacznie 
określą jego poziom zaawansowania technicznego i jednocześnie wskażą jego przynależność 
do danej klasy.  
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Bardzo ważnym, wiarygodnym i jednoznacznym parametrem   jest  ilości kanałów 
nadawczych TX (określanych również  jako fizyczne) I RX - odbiorczych, występujące w 
układzie wejściowym ultrasonografu nazywanym beamformerem. To one wskazują  
obiektywnie na pozycjonowanie danego systemu, a co za tym idzie określają jego wartość i 
cenę. Na rynku można spotkać ultrasonografy o ilości kanałów nadawczych 32 – 64 w klasie 
średniej, 128 -192 w  klasie wysokiej / najwyższej  i 256 i wyżej w klasie premium. 
 
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 kanałach TX i RX 

Tak  

 
Odpowiedź : Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 2 
Dot. pkt.24 
Zamawiający wymaga ultrasonografu z obrazowaniem zapewniającym bardzo wolnych 
przepływów w mikronaczyniach bez artefaktów ruchowych. Pragniemy poinformować, że  
charakterystyka przepływów w mikronaczyniach jest silnie uzależniona nie tylko od 
rozdzielczości przestrzennej ale również silnie zależy od rozdzielczości czasowej. 
Z tych względów  wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 2B 
do SIWZ -  Pakiet nr 3 Zadanie 1 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 oraz na zaoferowanej 
głowicy convex. Możliwość prezentacji 
kierunku napływu. Minimalna częstotliwość 
odświeżania min. 60 obr/sek dla przepływów 
poniżej 1 cm/s oraz diagnostycznej bramki 
min. 2 cm x 2 cm 

Podać Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
Odpowiedź : Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
dot. pakiet nr 3 zadanie nr 2 
Aparat USG typ II 
Pytanie nr 1 
Dot. pkt. 41 i pkt. 1 
Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu  który będzie mógł współpracować z 
posiadanymi głowicami Canon PLI-1205BX, Canon PVI-475BX. Pragniemy poinformować, 
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że ten typ głowic  wykonanych w najnowszej technologii „aktywnych matryc” może 
współpracować wyłącznie aparatami klasy Premim z 256 kanałami TX/RX. 
Z tych względów  wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 2B 
do SIWZ -  Pakiet nr 3 Zadanie 1 pkt. 1 i pkt 41 poprzez wprowadzenie do treści SIWZ 
dodatkowego parametru  o następującym brzmieniu: 
 
pkt. 1 

1. 
 

Aparat fabrycznie nowy, model z najnowszym 
dostępnym oprogramowaniem o min. 192 kanałach 
TX i RX 

Ta
k 

 

 
pkt. 41 
41. Zaoferowany aparat współpracujący z 

posiadanymi przez Zamawiającego głowicami 
Canon  PLI-1205BX, Canon PVI-4785BX Lub 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 : Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 2 
Dot. pkt. 41 i pkt.1 
Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu  który będzie mógł współpracować z 
posiadanymi głowicami Canon PLI-1205BX, Canon PVI-475BX. Pragniemy poinformować, 
że ten typ głowic  wykonanych w najnowszej technologii „aktywnych matryc” może 
współpracować wyłącznie aparatami klasy Premiom z 256 kanałami TX/RX. 
Z tych względów  wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 2B 
do SIWZ -  Pakiet nr 3 Zadanie 2 pkt. 1  poprzez wprowadzenie do treści SIWZ 
dodatkowego parametru  o następującym brzmieniu: 
 
1. 
 

Aparat fabrycznie nowy, model z 
najnowszym dostępnym oprogramowaniem 
o min. 256 kanałach TX i RX 

Tak  

 
Odpowiedź : Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 3 
Dot. pkt.24 
Zamawiający wymaga ultrasonografu z obrazowaniem zapewniającym bardzo wolnych 
przepływów w mikronaczyniach bez artefaktów ruchowych. Pragniemy poinformować, że  
charakterystyka przepływów w mikronaczyniach jest silnie uzależniona nie tylko od 
rozdzielczości przestrzennej ale również znacząco zależy od rozdzielczości czasowej. 
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: 
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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. Możliwość prezentacji 
kierunku napływu. Minimalna częstotliwość 
odświeżania FR min. 50 obr/sek dla 
przepływów poniżej 1 cm/s przy bramce 
większej niż  2 x 2 [cm] 

Podać Tak – 2 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
Odpowiedź : Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 4 
Dot. pkt. 40 
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
wysokiej klasy ultrasonografu  ze specjalistyczną głowicą liniową o górnej częstotliwości 
pracy 11 MHz i polu widzenia FOV 45 cm ? 
Z tych względów  wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 2B 
do SIWZ -  Pakiet nr 3 Zadanie 2 pkt. 40  poprzez wprowadzenie modyfikacji do treści SIWZ  
o następującym brzmieniu: 
40. Liniowa - zakres częstotliwości min. 3-10 MHz, 

FOV głowicy 55 50 mm (+/- 5 mm) 
TAK, 
podać 

 

 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 
Pytanie nr 5 
Z opisu SWIZ wynika ,że przedmiotem zamówienia jest ultrasonograf dla oddziału 
radiologicznego dobie CONVID-19 szczególnie należy zwrócić uwagę na środki dezynfekcji 
i sterylizacji głowic. 
 

A. Czy  w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby zaoferowane głowice były 
czyszczone i dezynfekowane środkami zawierającymi alkohol ? 

Pragniemy nadmienić, że środki zawierające alkohol są najczęściej stosowaną metodą 
dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania jak oraz niskie koszty w 
odróżnieniu od innych metod i  środków 
 

B. Czy Zamawiający będzie wymagał przy dostawie instrukcji czyszczenia, dezynfekcji 
oraz sterylizacji zaoferowanego ultrasonografu i głowic ? 

 
Odpowiedź: Zgodnie zapisami SWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie nr 6 
 
Z opisu SWIZ wynika ,że przedmiotem zamówienia jest ultrasonograf dla oddziału 
radiologicznego dobie CONVID-19 szczególnie należy zwrócić uwagę na środki dezynfekcji 
i sterylizacji głowic.  
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Czy  w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby zaoferowane głowice były 
sterylizowane w całości tj. zanurzone w roztworach chemicznych zarówno sama głowica i 
kabel ? 
Pragniemy nadmienić, że stosowanie metody zanurzenia głowicy i kabla są najczęściej 
stosowaną metodą dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania jak oraz 
niskie koszty w odróżnieniu od innych metod i  środków. Ponadto technologia „zanurzenia” 
w płynie dezynfekującym świadczy o wysokiej klasy użytych materiałów konstrukcyjnych i 
nowoczesnej technologii wykonania głowicy  
 
Odpowiedź: Zgodnie zapisami SWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia. OPZ. 
 
Zestaw 9 
 
Dotyczy Załącznika nr 2 B do SWZ  
Pakiet 3: Zadanie 1 USG - typ I  
Ad2 . Czy Zamawiający dopuści aparat z dynamiką system 274 dB ? Różnica 5% nie stanowi 
istotnych różnic podczas diagnostyki.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Ad4. Czy Zamawiający dopuści aparat o max głębokości skanowania 0-33 cm ? w praktyce 
badan bardzo rzadko badający ustawia głębokość skanowania wynoszącą ponad 20 cm.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Ad7. Czy Zamawiający dopuści aparat z uchwytami na głowice umieszczonymi po obu 
stronach konsoli – panelu jako rozwiązanie równoważne do wymaganego. Uchwyty 
posiadają dedykowane miejsce na przewody od głowic.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Ad11. Czy Zamawiający dopuści aparat z panelem sterowania o przekątnej 10,1” ? 
Minimalnie mniejsza przekątna panelu sterowania nie obniża ergonomii pracy przy 
zastosowaniu odpowiedniej wielkości “ikon” oraz pełnego wykorzystania obszaru.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Ad28. Czy Zamawiający dopuści aparat z równoważnym oprogramowaniem do 
wyznaczania unaczynienia w badanym obszarze, które wyrażane jest w wartości 
bezwzględnej a nie w procentach, np: 0,32 zamiast 32%.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Ad32. Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością export w formacie DICOM jednak 
bez dogrywania przeglądarki DICOM ? Przeglądarki DICOM są dostępne nieodpłatnie I 
możliwe do zainstalowania na komputerach, na których będą oglądane badania. Dodatkowo 
aparat ma możliwość zgrywania badan w formacie jpeg i avi. 
Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
Ad39. Czy Zamawiający dopuści aparat z sondą convex wykonaną w najnowszej technologii 
XDClear bez wymogu 192 elementów w jednej linii ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Ad40. Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą liniową matrycową o zakresie 
częstotliwości 4-15 MHz posiadającą 1008 fizycznych elementów piezoelektrycznych i 
szerokości FOV 50 mm ? Większa szerokość głowicy jest korzystna przy badaniach małych 
narządów i piersi. 2  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Zestaw 14 
 
Pytanie nr 1  
Dotyczy § 8 ust. 1 umowy  Kary umowne (cześć nr 4) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z 
powodu okoliczności, wskazanych w § 9 umowy ust. 1 pkt.1-4.”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy § 8 umowy  Kary umowne (cześć nr 4) 
 
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie 
interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego w z 
tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary w wysokości określonej w § 
8 ust. 1 (wartości umowy brutto) w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak  
i Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę. Zamawiający wskazuje, iż 
projekt umowy nie zawiera ogólnikowego zapisu o możliwości odstąpienia 
Zamawiającego od umowy z „przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca”. 
Nie ma zatem podstaw aby do umowy wprowadzić ogólnikowy zapis, że Wykonawca 
może odstąpić od umowy "z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy § III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 6 SWZ 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca zobowiązany 
będzie do dostarczenia w terminie dostawy przedmiotu zamówienia oraz na żądanie 
Zamawiającego kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których 
wynika, że oferowany asortyment, który podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06) został dopuszczony do obrotu  
i używania zgodnie z obowiązującym prawem.” ? 
Odpowiedź: SWZ pozostaje bez zmian. 
 

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie paragrafu §XI pkt. 6, w ten sposób, że 
wykreśla zdanie drugie i trzecie, a §XI pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie 
przewiduje zaistnienia sytuacji określonej w art. 66 oraz art. 69 ustawy Pzp.” 

Jednocześnie Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 2 do SWZ (JEDZ) oraz 
zmodyfikowany projekt umowy (zmiany zaznaczono na żółto). 
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Natomiast treść § X ust. 2 pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „zamiast dokumentów, o 

których mowa w § X ust. 1 pkt b) (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa 
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokumenty ww. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem.  
 

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. Wszelkie wyjaśnienia, 
dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i 
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 

W związku z powyższym Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert tj. 
14.05.2021 godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00 

 
 
 

 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
 
- zał. nr 1 B – OPZ po zmianach (dot. cz. nr 1 i 3) 
- projekt umowy po zmianach 
- sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 
 
 
 
Sporządził Sekretarz komisji: Marta Muszyńska-Orciuch 
 


