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Parczew, 27.05.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/9/2016 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu ultrasonograficznego z kolorowym 
Dopplerem dla SPZOZ w Parczewie 
  
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 
się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z 19’’ monitorem 
LED i dynamiką system wynoszącą 220 dB? Ponadto pragniemy zauważyć, iż układ parametrów 
technicznych wskazujących na konkretnego producenta aparatów USG firmę GE oraz opisane 
parametry nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego, a uniemożliwiają tylko 
udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. Zamawiający samodzielnie określa swoje 
potrzeby i stosowanie do tych potrzeb decyduje o tym, co ma być przedmiotem zamówienia.  
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy nowoczesny aparat ultrasonograficzny 
z głowicą konweksową posiadającą 128 elementów i szerszym niż wymagany kątem skanowania 
wynoszącym 110 stopni? Ponadto pragniemy zauważyć, iż układ parametrów technicznych 
wskazujących na konkretnego producenta aparatów USG firmę GE oraz opisane parametry nie są 
uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego, a uniemożliwiają tylko udział niektórym 
wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy nowoczesny aparat ultrasonograficzny 
bez możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D + color,power doppler do określenia kształtu naczyń 
z głowic wolumetrycznych z obrazowaniem pozwalającym na wyłączenie tła szarości i 
pozostawienie trybu color Doppler? Zamawiający w postępowaniu nie wymaga głowic 
wolumetrycznych, więc nie będzie miał możliwości wykorzystania powyższej funkcji. Ponadto 
pragniemy zauważyć, iż układ parametrów technicznych wskazujących na konkretnego producenta 
aparatów USG firmę GE oraz opisane parametry nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami 
zamawiającego, a uniemożliwiają tylko udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, 
ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 4  
W związku z faktem, iż Zamawiający nie określił, czy aparat ma posiadać instrukcję obsługi i menu 
aparatu w języku polskim zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści aparat z menu w 
języku koreańskim czy będzie bezwzględnie wymagał menu aparatu i instrukcji obsługi w języku 
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polskim? Ponadto pragniemy zauważyć, iż układ parametrów technicznych wskazujących na 
konkretnego producenta aparatów USG firmę GE oraz opisane parametry nie są uzasadnione 
obiektywnymi potrzebami zamawiającego, a uniemożliwiają tylko udział niektórym wykonawcom w 
postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający zawarł wymagania co do instrukcji obsługi i języka menu aparatu 
w załączniku nr 4 do siwz Wzór umowy, w § 4 pkt 5 i 6: 

„5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy: 
1) instrukcję obsługi w języku polskim; 
… 

6. Jeśli oznakowania na sprzęcie nie są polskojęzyczne Wykonawca przed podpisaniem 
protokołu zdawczo - odbiorczego zobowiązany jest dostarczyć objaśnienia w języku 
polskim oraz katalog oferowanych akcesoriów także w języku polskim.” 

 
Pytanie 5  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy nowoczesny aparat ultrasonograficzny 
z głowicą microconvex o kącie skanowania wynoszącym 120 stopni?. Ponadto pragniemy 
zauważyć, iż układ parametrów technicznych wskazujących na konkretnego producenta aparatów 
ultrasonograficznych firmę GE oraz opisane parametry nie są uzasadnione obiektywnymi 
potrzebami Zamawiającego, a uniemożliwiają tylko udział niektórym wykonawcom w 
postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 6   
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy nowoczesny aparat ultrasonograficzny 
bez możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę 
obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego, 
możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów 
wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne 
dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D 
tj.HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21? Ponadto pragniemy zauważyć, iż układ 
parametrów technicznych wskazujących na konkretnego producenta aparatów 
ultrasonograficznych firmę GE oraz opisane parametry nie są uzasadnione obiektywnymi 
potrzebami zamawiającego, a uniemożliwiają tylko udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, 
ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.  
 
 
 
 
 
      Podpisał: 
 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 

 

        
 

http://www.spzozparczew.pl/

