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PRZYCHODNIA REJONOWA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. K. MAKUSZYŃSKIEGO 7, 41 – 706 RUDA ŚLĄSKA 
tel.: 32  24 32 998
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www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl

nr sprawy: PN.1.2013

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn: „Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb 
Przychodni  Rejonowej  SPZOZ przy     ul.     K.     Makuszyńskiego 7  w Rudzie  Śląskiej  wraz  z     przeszkoleniem   
personelu”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. 

(tekst jednolity  Dz.  U.  z  2013r.,  poz.  907  z  późn.  zm.)  zwanej  dalej  „ustawą”,  Zamawiający  w  związku 

z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poniżej udziela na nie odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1

1. Dynamika systemu – 224 dB – różnica 6dB w żaden sposób nie wpłynie na jakość obrazowania.

Ad.1:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił  dynamikę jako minimalną. Wysokiej  klasy 

aparaty  USG posiadają  dynamikę  systemu  powyżej  230dB,  tak  więc  Zamawiający  dopuszcza  230  dB  jako 

minimum i dopuszcza każdą wartość powyżej 230dB.

2. Zakres częstotliwości pracy:1,7-13 MHz – Zamawiajacy wymaga głowicy pracującej na częstotliwości 13MHz,  

bezzasadne zatem jest wymaganie zakresu częstotliwości pracy do 20 MHz.

Ad.2: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił wymagania głowicy liniowej jako minimalne. 

Dobrej klasy aparaty USG posiadają głowię liniową nawet do 18 MHz. Takie parametry wysokiej częstotliwości 

stosuje się w badaniach ortopedycznych. Zamawiający swoim wymaganiem chce otrzymać aparat uniwersalny do 

wszystkich badań.

3. Liczba obrazów pamięci dynamicznej Cine 2269 klatek – diagnosta w praktyce nie jest w stanie wykorzystać  

powyżej 2000 klatek

Ad.3:  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający chce archiwizować badania.  Zamawiający określił 

wartość min.15000. Zamawiający dopuszcza każdą większa wartość lecz nie mniej niż 15000. Przy stosowaniu 

dopplera kolorowego wartość kilkunastu tysięcy klatek to zaledwie kilkanaście

sekund badania.
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4. Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne 3 lub 4 pasma w zależności od rodzaju głowicy.

Ad.4: Zamawiający podtrzymuje SIWZ. Zamawiający określił ilość i rodzaj obrazowania. Zamawiającemu zależy 

na jak największej  ilości  trybów harmonicznych co pozwala na uzyskanie jak najlepszej  jakości  obrazowania 

u trudnych pacjentów.

5. Zakres prędkości Dopplera Ciągłego 10m/s? W praktyce nie uzyskuje się prędkości powyżej 7,8 m/s.

Ad.5: Zamawiający dopuszcza parametr 10m/s dla Dopplera fali ciągłej.

6. Zakres prędkości Dopplera kolorowego 1,79 m/s. W praktyce nie uzyskuje prędkości powyżej 1 m/s.

Ad.6: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Chcąc wykonywać badania dopplerowskie naczyń kończyn dolnych 

oraz górnych wymaga się od aparatu jak największych możliwych prędkości dla Dopplera kolorowego. Zatem 

wymagana wartość jest wartością minimalną i spełni ją każdy aparat przeznaczony do badań naczyniowych.

7. Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością 

wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach – jest to zapis charakterystyczny, który spełniają  

tylko i wyłącznie aparaty firmy Hitachi Aloka – prosimy o rezygnacje z tego zapisu lub dopuszczenie obrazowania 

równoważnego.

Ad.7: Zamawiający  podtrzymuje  zapis  SIWZ.  Zamawiający  nie  określił  nazwy  własnej  wymaganego  trybu 

obrazowania  co  nie  ogranicza  żadnego  oferenta,  który  posiada  w/w  obrazowanie.  Obrazowanie  w  trybie 

rozszerzonego  Color  Dopplera  jest  podstawowym  badaniem  małych  narządów,  tarczyc,  ginekologii,  jamy 

brzusznej.  Na  rynku  każda  firma,  która  specjalizuje  się  w  aparatach  USG  przeznaczonych  do  badań 

specjalistycznych posiada w/w parametr.

8.  Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny m.in. 3 kursory (linie proste) – jest to zapis charakterystyczny,  

który  spełniają  tylko  i  wyłącznie  aparaty  firmy  Hitachi  Aloka  –  prosimy  o  rezygnację  z  tego  zapisu  lub  

dopuszczenie obrazowania równoważnego z 2 kursorów (linii prostych).

Ad.8: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający określił iż parametr jest wymagany jako minimum. 

Obecnie  obrazowanie  Anatomicznego  M-Mode  z  minimum  3  kursorów  jest  podstawowym  badaniem 

kardiologicznym.  Oferowany  parametr  posiadają  wszystkie  aparaty  przeznaczone  do  badań  echo  serca. 

Zamawiający chce aby aparat posiadał jak największe możliwości diagnostyczne.

9. Obrazowanie rombowe i trapezowe na głowicach liniowych bez regulacji zakresu kąta.

Ad.9: Zamawiający dopuszcza w/w parametr.

10. Zakres bramki Dopplerowskiej 1-16 mm.

Ad.10: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający chce wykorzystywać aparat do badań naczyniowych, 

w których bardzo często przy ocenie zwężeń szyjnych spotyka się wymiary poniżej 1mm oraz powyżej 16mm. 

Zamawiający  określił  wartość  bramki  jako  minimum  i  dopuszcza  większe  wartości.  Obecnie  wymagania 

zamawiającego są standardem badań naczyniowych.
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11. Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze: 9 map. W praktyce diagnosta korzysta z 2 lub 3 

zdefiniowanych map.

Ad.11: Zamawiający podtrzymuje  zapis  SIWZ.  Zamawiającemu zależy na jak najlepszym aparacie  USG. Im 

więcej  możliwości  zmian  map  Dopplera  kolorowego  tym  większa  możliwość  oceny  np.  przy  badaniach 

kardiologicznych (określenie niedomykalności fali zwrotnej), naczyniowych, ginekologiczno- położniczych.

12.  Prosimy  o  dopuszczenie  aparatu  usg  z  formatami  zapisu:  JPEG,  WMV (MPEG 4)  oraz  AVI,  które  są 

kompatybilne z systemem Windows.

Ad.12: Zamawiający  wymaga  zapisów określonych  w  SIWZ oraz  dopuszcza  oferowane.  Formaty  określone 

w SIWZ są standardami ultrasonograficznymi stosowanymi przez ultrasonografy.

13.  Ilość  pomiarów  obrazowych  jednocześnie  na  ekranie:  9.  Róznica  1  pomiaru  jest  nieistotna,  ponieważ  

w praktyce stosuje się jednocześnie tylko 2 lub 3 pomiary, ponieważ przy większej  ilości  obraz staje się nie  

diagnostyczny i mało czytelny.

Ad.13: Zamawiający dopuszcza parametr.

14. Nieruchomy pulpit sterowniczy. Oferowany aparat jet bardzo lekki – 56 kg i mobilny z ruchomym monitorem,  

co powoduje że ruchomy pulpit jest niepotrzebny.

Ad.14: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający wykonuje badania różnego rodzaju przez różnych 

specjalistów. Ruchomy pulpit jest wymagany przez zamawiającego aby lekarze lepiej mogli dotrzeć do badanych 

narządów podczas badań. Każdy aparat dedykowany do badań specjalistycznych spełnia wymagany parametr.

15. Głowica liniowa posiadająca 128 elementów tworzących obraz 

Głowica convex: 2-5 MHz, 128 elementów, kąt skanowania 55 stopni i 3 pasma harmoniczne

Głowica endovaginalna 4.2-10 MHz, 128 elementów, kat skanowania 128 stopni, promień 10,73 mm, 3 pasma  

częstotliwości

Głowica Phased Array 1,7-4 MHz.

Ad.15: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający wymaga aby głowice były wykonane w najnowszej 

technologii. Obecnie standardem najnowszych technologicznie głowic przez renomowane firmy ilość elementów 

(kryształów)  min.  192  lub  więcej  dla  głowic  liniowych,  convexowych  oraz  endowaginalnych.  Zamawiający 

dopuszcza każdą większa ilość kryształów niż wymagane 190. Tylko takie głowice dają czytelny i dokładny obraz 

ultrasonograficzny.

16.  Zamiast  możliwości  rozbudowy  o:  głowice  przezprzełykowe,  głowicę  z  centralnym kanałem biopsyjnym, 

głowicę  paluszkową,  głowicę  dwupłaszyznową,  convex  matrycową  posiada  możliwość  rozbudowy  o  opcje  

elastografii,  opcje  4D  oraz  głowicę  microconvex  pediatryczną  oraz  convex  volumetryczna,  które  to  opcje  

zdecydowanie  lepiej  wpisują  się  w  działalność  jednostki  Zamawiającego.  Wymogi  rozbudowy  o  wysoce 

specjalistyczne  głowice  przezprzełykowe,  z  centralnym  kanałem  biopsyjnym,  głowicę  paluszkową, 
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głowicędwupłaszczyznową  są  nieuzasadnione  i  maja  na  ceku  wyeliminowanie  ofert  konkurencyjnych 

producentów.

Ad.16: Wymagania rozbudowy charakteryzują jakość aparatu. Zamawiający określił parametry wymagane jako 

minimum. Zamawiający wymaga najnowszej generacji aparatu. Wymagania zamawiającego opisują minimalne 

wymagania  stawiane  przez  aparaturę  diagnostyczna.  Oferowany  aparat  powinien  umożliwić  jak  najszerszą 

możliwość rozbudowy w przyszłości. .

Kierownik Przychodni 
lek. med. Elżbieta Cyprys

Rozdzielnik:
- Wykonawcy zadający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego: www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl

Kopia:
- a/a

Strona 4 z 4

http://www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl/

