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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 2

1. Czy w związku z jednoznacznym opisem przedmiotu zamówienia wskazującym na konkretny model Aloka F37 

firmy  Hitachi-Aloka  Medical,  Ltd  całkowicie  wykluczającym możliwość  konkurencji  Zamawiający  w  myśl  idei 

przejrzystości zamówień publicznych dopuści aparat co najmniej tej samej klasy o zmienionych parametrach:

nowoczesny aparat renomowanego producenta aparatury medycznej wprowadzony na rynek ostatnim kwartale  

2011 roku, z ośmiobitowym przetwornikiem, zbudowany w nowoczesnej technologii „Active Array”, gdzie część  

„beamformera”  odpowiedzialnego  za  tworzenie  ultradźwięków  została  przeniesiona  do  głowic,  pracujący 

w zakresie 1-12 MHz, z 19-calowym monitorem umieszczonym na ruchomym wysięgniku umożliwiającym obrót  

ekranu  we  wszystkich  płaszczyznach  o  mobilnej  podstawie  jezdnej  z  pamięcią  cineloop  1200  obrazów, 

z możliwością zapisu w formatach JPG, AVI, BMP, Dicom w systemie aparatu oraz bezpośrednio z systemu na 

nośniki  CD/DVD  oraz  typu  pendrive,  z  możliwością  jednoczesnego  zapisu  obrazów  do  pamięci  aparatu 

i drukowania na drukarce,  jednakże bez możliwości  jednoczesnego zapisu na DVD,  a także bez możliwości 

jednocześnie wszystkich trzech akcji  (tj.  zapisu na dysku HDD, nośniku typu PenDrive i  wydruku obrazu na  

printerze) z poziomu naciśnięcia jednego przycisku, oraz z wbudowaną kartą sieciową umożliwiającą podłączenie 

do  sieci  w  celu  zdalnego  serwisu,  z  możliwością  podłączenia  do  dowolnego  komputera,  bez  możliwości  

przesyłania danych typu obrazy i raporty, aparat z intuicyjnym pulpitem sterowniczym bez możliwości regulacji  

góra-dół,  prawo-lewo,  o  bardzo  kompaktowej  budowie  (glebokośćxszerokość59x52cm),  umożliwiającej  

ustawienie aparatu pod dowolnym kątem, z regulacją bramki Dopplera w sposób płynny w zakresie 0,6-28,3  

ze skokiem zależnym od trybu pracy,  z  prędkością  odświeżania w trybie  B+ color  180 Hz,  z trójpasmowym  

szerokopasmowym obrazowaniem harmonicznym, z możliwością zmiany 8 map kolorowego Dopplera, z funkcją  

ośmiokrotnego powiększenia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, z ilością 8 pomiarów obrazowych  

jednocześnie na ekranie, z głębokością obrazowania 1-30 cm, bez regulacji kąta w obrazowaniu trapezowym na 
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głowicach  liniowych,  z  możliwością  rozbudowy  trybu  anatomicznego  M-modu  z  1  kursora/lini  (pragniemy 

zauważyć, że wymagane przez Państwa rozwiązanie M-modu anatomicznego z trzech kursorów/linii prostych jest  

opatentowane i  zarezerwowane przez  jednego producenta  firmę Hitachi-Aloka Medical,  Ltd.  i  jednoznacznie 

wskazuje na tego producenta), aparat wyposażony jest w głowicę elektroniczną conveksową szerokopasmową 

wykonaną  z  nowoczesnej  technologii  Active  Array  z  trójzakresowym  szerokopasmowym  obrazowaniem 

harmonicznym, o licznie elementów 256, kącie skanowania 67 stopni, pracującą w zakresie częstotliwości 2-5  

MHz; głowice elektroniczna liniowa szerokopasmowa o liczbie elementów 256, pracująca w zkresie częstotliwości  

4-12  MHz,  która  dzięki  zastosowaniu  przez  producenta  najnowszej  technologii  Active  Array  posiada  

jednozakresowe  obrazowanie  harmoniczne;  głowicę  sektorowa  elektroniczną,  z  trójzakresowym 

szerokopasmowym  obrazowaniem  harmonicznym,  katem  obrazowania  90  stopni  o  liczbie  elementów  128,  

pracująca  w  zakresie  częstotliwości  1-4  MHz;  głowicę  elektroniczną  convex  endowaginalną,  która  dzięki  

zastosowaniu przez producenta najnowszej technologii Active Arranie nie posiada obrazowania harmonicznego,  

o liczbie elementów 256, kącie skanowania 180 stopni, promieniu R11 mm i pracującą w zakresie częstotliwości  

4-9 MHz; aparat  bez możliwości  rozbudowy o głowice wielopłaszczyznowe przezprzełykowe, bez możliwości  

rozbudowy sytemu o automatyczny pomiar kompleksu Infima Media (IMT), bez możliwości rozbudowy systemu o 

elektroniczną głowicę liniowa 2,0-6,0 MHz min 190 elementów, szerokość skanu min. 80 min. z cmentarnym 

kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę, bez możliwości rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę  

rectalną dwupłaszyznową w układzie  Convex/Linia  min.  Convex 3,0-9,0 Mhz,  Linia  4,0-13,00 Mhz,  min.  190 

elementów,  kąt  skanowania  Convex  min.  120  stopni,  szerokość  skanu  linia  min.60  mm,  bez  możliwości  

rozbudowy  systemu  o  elektroniczną  głowicę  MicroConvex  śródoperacyjna  tzw.  paluszkową  min.  4-10  MHz, 

min.190 elementów, kąt  min.65 ,  promień max R20mm, bez możliwości  rozbudowy systemu o elektroniczną  

głowicę typu convex matrycową posiadającą min.600 elementów kątem min. 65 stopni?

Ad.1: 
Zamawiający wyraźnie określił minimalne wymagania aparatu USG poprzez SIWZ. Zamawiający chce zakupić 

nowoczesny  jak  najlepszy  aparat  do  badań  ogólnych.  Za  badania  ogólne  zamawiający  rozumie  wszystkie 

badania  jamy  brzusznej,  nerek,  małych  narządów,  kardiologicznych,  pediatrycznych,  naczyniowych, 

ginekologiczno-położniczych.  Zamawiający  nie  wyklucza  możliwości  rozbudowy  aparatu  w  przyszłości 

o dodatkowe możliwości przeprowadzania badań (np. urologii). Zamawiający nie dopuszcza starszych rozwiązań 

technologicznych i  wymaga aby aparat  umożliwiał  jak najlepszą diagnostykę oraz jak największe możliwości 

rozbudowy  na  dzień  składania  ofert.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  monitora  19  cali. 

Zamawiający dopuszcza każdy aparat dostępny na rynku oferujący lepsze i wyższe rozwiązania technologiczne 

lecz nie gorsze niż opisane w SIWZ.

Kierownik Przychodni 
lek. med. Elżbieta Cyprys

Rozdzielnik:
- Wykonawcy zadający pytania,

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

Kopia:
- a/a
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