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ODPOWIEDZI 2  

na zapytania dotyczące treści SIWZ 

 
 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 2 szt. aparatów 

ultrasonograficznych oraz 1 szt. aparatu do znieczuleń wraz z ich montażem i przeszkoleniem 

personelu w zakresie obsługi (Nr sprawy: ZP/10/2015)., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia                           

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przekazuje treść 

zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

  

Pytania dotyczące zadania nr 1: 

Pytanie 1  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta z wagą powyżej 70kg? Obecne 

zestawienie parametrów technicznych ogranicza możliwość złożenia oferty tylko na aparat firmy General 

Electric.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Aparat ma być zgodny z SIWZ. W związku z mobilnym 

trybem wykorzystania aparatu na dwóch kondygnacjach oddziału waga jest jednym z istotniejszych 

parametrów. 

 

Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem szerokości aparatu powyżej 50 cm? Szerokość 

aparatu nie ma żadnego wpływu na diagnostykę obrazową a co za tym idzie na merytoryczny wpływ 

parametru na zamawiany aparat. Obecne zestawienie parametrów technicznych ogranicza możliwość 

złożenia oferty tylko na aparat firmy General Electric. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z zakresem szerokości powyżej 50 cm. 

 

Pytanie 3  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o 

głowicę objętościową typu convex z 128 kryształami? Pragniemy zauważyć że parametr ten 

zdecydowanie podraża koszt aparatu a merytoryczne wykorzystanie tego parametru w diagnostyce 

obrazowej jest bezcelowe. Obecne zestawienie parametrów technicznych ogranicza możliwość złożenia 

oferty tylko na aparat firmy General Electric. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu z możliwością rozbudowy o głowicę 

objętościową typu convex z 128 kryształami z uwagi na istotną utratę jakości obrazu względem 

parametrów opisanych w SIWZ. 

 

 

Pytania dotyczące zadania nr 2: 

Pytanie 1  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta z wagą powyżej 6,1 kg ? 100 

gram więcej nie ma żadnego merytorycznego wpływu na funkcjonalność aparatu.  

Obecne zestawienie parametrów technicznych ogranicza możliwość złożenia oferty tylko na aparat 

General Electric. Waga aparatu biorąc pod uwagę że jest na kółkach jest nieistotna w przemieszczaniu się 

sprzętu. Taka modyfikacja wymagań Zamawiającego pozwoli na przystąpienie do postępowania wielu 

innym oferentom, zwłaszcza, że kompilacja parametrów podanych w SIWZ wskazuje tylko na 

konkretnego producenta. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Aparat ma być zgodny z SIWZ. Waga aparatu wg 

Zamawiającego jest istotna z uwagi na konieczność posługiwania się na różnych oddziałach szpitala 

(Blok Operacyjny, OIT, inne oddziały na których zakładane są centralne dostępy naczyniowe). 
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Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem wielkości aparatu powyżej: Wymiary aparatu:  

szerokość – max 35 cm  

głębokość – max 30 cm  

wysokość – max 10 cm ( +/- 1 cm ) cm? Wielkość aparatu, przy aparatach dotykowych m wpływ na obraz 

diagnostyczny, gdyż rozmiar aparatu jest jednocześnie wymiarem monitora. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Aparat ma być zgodny z SIWZ. Powody podobne jak w 

odpowiedzi na pytanie 1. Dla Zamawiającego kluczową cechą aparatu jest jego wielkość i mobilność 

(łatwość przemieszczania). 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego 

odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w kolumnie „Oferowany parametr podać  

TAK/NIE lub opisać” w załączniku nr 2.1. do SIWZ. 

 

Niniejsze pismo stanowi  integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w 

ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.  

 

 

 

Z poważaniem 

 

Główny Księgowy 

Krystyna Witkowska 

 

 

 


