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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę aparatu USG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Wielospecjalistycznego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 02. t0.20t7r, uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie ll Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęci em ,,Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficznty
klasy Premium z kolorowym Dopplerem ,.," Zamawiający rozumie najwyższej klasy aparat danego
producenta posiadający najnowsze rozwiązania stosowane w ultrasonografii, czy też zamawiający
dopuŚci każdy aparat spełniający pozostałe wymagania SIWZ, jeśli Oferent zadeklaruje, że jest to
-aparat klasy Premium, pomimo iż w ofercie danego producenta znajdują się znacznie bardziej
zaawansowane mode|e aparatów?
OdpowiedŹ: Zamawiający rozumie: aparat klasy Premium zgodny ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
Pytanie 2: Dot. PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE Pkt t6. Czy Zamawiający dopuści do
postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta z
nowoczeŚniejszym rozwiązaniem, podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z centralnym
hamulcem blokującym wszystkie koła oraz blokadą kierunku jazdy?
Odpowied ź,. Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 3: Dot. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU Pkt 15, Czy Zamawiający dopuŚci do
postępowania aparat ultrasonograficzny klasy Premium renomowanego producenta bez mozliwoŚci
jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezaleznych bramek
dopplerowskich w kombinacjach: PWPW TDI/TDI, PWTDI? Opisane rozwiązanie w połączeniu z
pozostałymi wymaganiami SIWZ jest stosowane tylko i wyłącznie przez jednego producenta firrnę
Hitachi-Aloka. Stanowi to naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną przepisem art.7 ust,1
Pzp. stanowiącym, iż zamawiający winien przygotowaĆ i przeprowadziĆ postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców. Co więcej wymóg postawiony w tym punkcie w znaczący sposób utrudnia konkurencję
w przedmiotowym postępowaniu co jest sprzeczne z art. 29 ust. 2 ustawy PZP. Przejawem naruszenia
zasady uczciwej konkurencji jest bowiem nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem
parómetrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma miejsce w tym przypadku,
alel równiez określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które
uńmozliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg
podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia.
Od,ijowied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Py,tanie 4: Dot. GŁOWICE ULTąRSONOGRAFICZNE Pkt B i 14.
Prosimy o dopuszczenie głowic wykonanych w nowoczesnych technologiach innych niż
poj'bmnościowych spełniających pozostałe wymagania SIWZ. Technologia głowic pojemnoŚciowych w
połączeniu z innymi wymaganiami SIWZ jest stosowane tylko iwyłącznie przezjednego producenta
firmę Hitachi-Aloka. Stanowi to naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrazoną przepisem art.7
ust.1 Pzp, stanowiącym, iż zamawiający winien przygotowaĆ i przeprowadziĆ postępowanie o
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie wykonawców. Co więcej wymóg postawiony w tym punkcie w znaczący sposób utrudnia
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zamówienia z uzyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta aparatów, co ma
miejsce w tym przypadku, ale również określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów
technicznych, które uniemozliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w
ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania Zamówienia.
Odpowied ź: Tak, ZamawiajQcy dopuszcza.
Pytanie 5: Dot, MOZLIWOSC ROZBUDOWY - OPCJE (dostępne w dniu składania oferty) Pkt 2.
Proiimy o dopuszczenie aparatu klasy Premium posiadającego mozliwość obrazowania w trybie
Ciągłego Dopplera (CWD) na głowicy Phased Array. Wybór pracy Ciągłego Dopplera (CWD) na
głowicach Phased Array, Liniowych i Convex jest rozwiązaniem charakterystycznym dla jednego
producenta firmę Hitachi-Aloka. Ponadto Zamawiający w żadnym punkcie nie wymaga aby aparat
posiadał funkcję Ciągłego Dopplera (CWD), zatem moz|iwoŚĆ opisana w tym punkcie nie ma
uzasadnienia praktycznego, a jedynie ogranicza konkurencje w przedmiotowym postępowaniu.
Od powied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza,
Pytanie 6: Pkt 2 Zamawiający wymaga: Ilość niezaleznych aktywnych kanałów cyfrowych min.
3 000 000. Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat o ilości niezaleznych aktywnych kanałów
odbiorczych 1 548 2BB z formowaniem wiązki ultradŹwiękowej za pomocą L92 fizycznych kanałów
nadawczych TX? O jakości aparatu ultrasonograficznego w pierwszej kolejności decyduje fizyczna
ilość kanałów nadawczych, które w największym stopniu decydują o rozdzielczości aparatu.
Oferowana ilość kanałów nadawczych klasyfikuje oferowany aparat do klasy PREMIUM.
Od powied źz Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 7l Pkt 4 Zamawiający wymaga: Dynamika systemu min. 300 dB. Czy Zamawiający dopuści
cyfrowy aparat o dynamice systemu wynoszącej 265dB? Dynamika systemu jest jednym w wielu
pafametrów, które decydują o jakości obrazowania i klasie aparatu.
Odpowiedź= Tak, Za mawiający dopuszcza.
P[tanie 8: Pkt 5 Zamawiający wymaga: Monitor zLCD/LED o wysokiej rozdzielczości z mozliwością
regulacji w 3 płaszczyznach na przegubowym ramieniu, Przekątna ekranu min. 22 (+/-1) cale. Czy
Zańawiający dopuŚci aparat wyposazony w monitor o wielkoŚci 19" optymalnie wykorzystujący
powierzchnię wyŚwietla nego obrazu USG?
Odpowied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
P|t'anie 9: Pkt 11 Zamawiający wymaga; Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cine loop):
min. 10000 obrazów Czy Zamawiający dopuści aparat USG posiadający Cineloop o wielkości 2700
obrazów? Jest to wielkość w pełni wystarczająca dla wszelkiego typu badań.
Od powied źz Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 1O: Pkt 2Zamawiający wymaga: OdŚwiezanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1200
obrazów/sek. Czy Zamawiający dopuści aparat USG posiadający odświezanie na dla trybu B 500
obrazówls. Jest to wartość wystarczająca, do uzyskania płynnych obrazów diagnostycznych i nie
wpływa negatywnie na mozliwości oraz zakres zastosowania aparatu w diagnostyce.
Od powied źz Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytónie 1t; Pkt 4 Zamawiający wymaga: Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 6
zaKresów częstotliwości. Czy Zamawiający dopuści aparat USG, który posiada od 5 do 9
cz'tjstotliwości obrazowania harmonicznego w zalezności od głowicy? Zastosowanie dużej iloŚci pasm
powbduje, ze aby uzyskać poządaną zmianę obrazowania trzeba wykonaĆ wiele ruchów. Mniejszy
wybór, bardziej zoptymalizowanych częstotliwoŚci pozwala łatwo wybraĆ potrzebną w danej chwili
częstotliwość.
Odpowied źl T ak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 12: Pkt 6 Zamawiający wymaga: Zakres prędkoŚci Dopplera Kolorowego (CD) min,: +/- 4,0
m/sek. Czy Zamawiający dopuści aparat USG, który posiada zakres prędkoŚci Dopplera kolorowego
+/- 3,B4 m/s? Jest to niewielka różnica, która nie ma wpływu na jakoŚĆ wykonywanych badań.
Odpowied źl T ak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 13: Pkt, 10 Zamawiający wymaga: Zakres prędkoŚci Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.:
+/-26,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki). Czy Zamawiający dopuŚci aparat, który posiada zakres
prędkości Dopllera pulsacyjnego +l- t6,64 m/s? Oferowane wartoŚci są wystarczające aby
przeprowadziĆ pełną d iag nostykę pacjenta.
Od powiedźz Tak, Zamawiający dopuszcza.
pytanie 14: Pkt 11 Zamawiający wymaga: Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od
0,5mm do 20 mm Czy Zamawiający dopuŚci aparat z regulacją bramki dopplerowskiej w zakresie:
min; od 1,0 mm do 20 mm? Róznica 0,5 mm nie ma wpływu na jakoŚĆ wykonywanych badań.
Od powied źz Tak, Za mawiający dopuszcza.
p|tanie 15: Pkt !4 Zamawiający wymaga: Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za
pomocą jęPnego przycisku w zakresie min. +/- 70 stopni. Czy Zamawiający dopuŚci z automatyczną
korekcją kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 60 stopni?
Różnica 1b s[opni w tym przypadku nie ma znaczenia diagnostycznego.
Sporządłiła: nn{a !a[towiat



Odpowied źz Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 16: Pkt 15 Zamawiający wymaga: Mozliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym)
uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach:
PWPW, TDI/TDI, PW/TDI. Czy Zamawiający dopuŚci aparat USG, który nie posiada takich trybów
obrazowania?
Odpowiedź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 17: Pkt 26 Zamawiający wymaga: MozliwoŚĆ zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15
map. Czy Zamawiający dopuŚci aparat mający możliwość zmiany 12 map koloru dla Color Dopplera?
W praktyce uzywa się maksymalnie 3-4 map. Ilość map nie ma wpływu na jakość wykonywanego
badania.
OdpowiedŹ: T ak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18: Pkt 6 Zamawiający wymaga: Elastografia fali poprzecznej tzw. Shear Wave.
JednoczeŚnie Zamawiający nie okreŚlił na jakich głowicach ma być dostępna elastaografia. Prosimy o
potwierdzenie, że Zamawiający wymaga elastografi typu Shear Wave na min.głowicach: convex,
liniowa, rektalnej.
OdpiowiedŹ: Elastografia fali poprzecznej tzw. Shear Wave na głowicach Convex i liniowej,
Pytanie 19: Pkt 1 Zamawiający wymaga: Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem
twardym (HD) o pojemnoŚci min. 0,5TB wykonany w technologii SSD. Czy Zamawijący dopuści
apaiat USG, który posiada dwa dyski twarde o pojemości każdy min. 500 GB, które nie Śą wykonane
w techno]ogii SSD?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2O: Pkt 3 Zamawiający wymaga: Zapis obrazów w formatach: DICOM, Raw Data, JPG, BMP i

TIFF oraz pętli obrazowych w systemie aparatu z mozliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu
PenDrive lub płyty CD/DVD. Czy Zamawiający dopuŚci aparat USG bez zapisu w formacie TIFĘ który
jest bardzo starym formatem zapisu obecnie praktycznie nieuzywany?
Odpowied źz Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 21: Pkt 1 Zamawiający wymaga: Głowice wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji.

- Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie posiada złączy bezpinowych? Kazdy z producentów
pośiada inne rozwiązanie, łącznie z głowicami bezprzewodowymi, które stosuje i rozwija od lat.
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 22z Pkt 7 Zamawiający wymaga w opisie głowicy convex: Przystawka biopsyjna TAK/NIE.
Prósimy o uszczegółowienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia przystawki biopsyjnej czy
ZÓmawiający wymaga dostarczenia przystawki biopsyjnej wraz aparatem.
Od powied Źz T ak d osta rczyć przystawkę biopsyj ną.
Pytanie 23: Pkt B, 10, t4 i 16 Zamawiający wymaga aby obie głowice liniowe posiadały: Liczba
ęlementów min: 250, Zamawiający dopuŚci aparat z sondami liniowymi o ilości elementów 192
każda, jednak wykonanej w nowoczesnej technologii ,BT" cięcia kryształów zwiększającej
rozdzielczoŚĆ? Technologia ta jest odpowiednikiem głowic matrycowych wielorzędowych. Jest to
niewielka różnica technologicznal która nie ma wpływu na jakość wykonywanych badań.
Odpowied źl Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 24: Pkt 15 Zamawiający wymaga głowicy liniowej: Zakres częstotliwoŚci pracy min.4,0 -
13,0 MHz (+/- 1). Czy Zamawiający dopuści głowicę liniowa o zakresie częstotliwości do 11 MHz,
która jest dedykowana do badan naczyniowych (szyja, kończyny),
Od powied ź= T ak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 25: Pkt 3 Zamawiający wymaga: MozliwoŚĆ rozbudowy o głowicę kardiologiczną Phased
Array min. 1,0-6,0 Mhz, kąt obrazowania min. 90 st. obrazowanie harmoniczne min. 4 zakresy
częstotliwości Czy Zamwiający dopuści aparat, który posiada zakres częstotliwości L,4 - 4, B MHz i 3
częstotliwoŚci ha rmon iczne?
Odpowied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pltanie 26: Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści aparat USG, który nie posiada mozliwoŚci rozbudowy o:
Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umozliwiające badanie i pomiar spręzystoŚci
naczyń.
Odpowied ź= Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 27: Pkt t2 Zamawiający wymaga: MozliwoŚĆ rozbudowy systemu o głowicę Microconvex
Endocavitarną, min. 4,0-9,0 MHz min. 190 elementów, kąt skanowania min. 190 stopni, obrazowanie
harmoniczne min. 4 zakresy częstotliwości. Czy Zamawiający dopuŚci aparat, który posiada głowicę o
150 elementach i kącie obrazowania 1B0 stopni?
Od powied źz Tak, Za mawiający dopuszcza.

Premium, który posiada Doppler
(przy zerowym kącie bramki)?

Pytanie 28: Tabela - Obrazowanie i prezentacja obrazu - pkt. 10
Czy

spouądziła:



Pragniemy zauważyć, że na rynku nie ma urządzenia, które spełniłoby wymóg zawarty w SIWZ tj.
min. +/- 26 mls. Zakładamy, że Zamawiający popełnił tutaj oczywistą omyłkę pisarską i wymagany
zakres powinien wynosić min. +/- 6,0 m/s (przy zerowym kącie bramki), co jest standardowym
parametrem powszechnie występującym w tej klasie aparatów.
Odpowiedź= rak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 29: Tabela - Archiwizacja Obrazów - pkt, 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat klasy Premium, który posiada klasyczny
dysk twardy HDD o pojemnoŚci aż 1 TB zamiast wymaganych 0,5 TB w technologii SSD?
Odpowied źz Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 30: Tabela - Głowice Ultrasonograficzne - pkt. 2
Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat klasy Premium, który posiada doskonałą
głowice matrycową Convex posiadającą az 960 elementów wykonaną w technologii wielowarstwowej,
która jest adekwatną technologią do technologii pojedynczego kryształu?
Odpowied źl Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 31: Tabela - Głowice Ultrasonograficzne * pkt. B i 10
Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat klasy Premium, który posiada doskonałą
głowice Liniową posiadającą L92 elementy (4,0 - 1B,0 MHz) wykonaną w technologii z
wyko rzysta n ie m kryształów pi ezoel ektrycznych ?
Odpowied ź:, Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 32: Tabela - Głowice Ultrasonograficzne - pkt. 14 i 16
Czy,Zamawiający dopuŚci do udziału w przetargu aparat klasy Premium, który posiada doskonałą
głowice Liniową posiadającą L92 elementy (3,0 - 13,0 MHz) wykonaną w technologii z
wyko rzysta n ie m kryształów pi ezoelektrycznych ?
Od powied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 33: Tabela - Możliwości rozbudowy - pkt, 3
Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat klasy Premium, który posiada mozliwość
rozbudowy o głowicę kardiologiczną Phased Array 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania 90 st. obrazowanie

-harmonicz ne 4 zakresy częstotliwoŚci?
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 34: Tabela - Inne - pkt. 1

Zimawiający wymaga zapewnienia przez wykonawcę kompleksowego podłączenib i zapewnienia
bezterminowej licencji do systemu RIS/PACS firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. - czy w
związku z tym Zamawiający może przedstawić informację o kosztach zakupu takiej licencji, jak i

kosztach podłączenia aparatu USG do systemu RIS/PACS po jakich oferuje tę usługę w/w producent
systemu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż uzyskał ofertę na licencję na podłączenie aparatu USG,
integrację konfigurację i testy komunikacji urządzenia z systemem RIS/PACS oraz gwarancję/serwis
na -udzielone licencje na kwotę 11.900,00 zł netto, Informujemy, iż wykonawca powinien
samodzielnie skalkulować koszt nabycia licencji i podłączenia aparatu USG do systemu RIS/PACS.
Za,mawiający nie ponosi odpowiedzialności ani ryzyka za skalkulowaną cenę, która moze się rózniĆ od
za proponowanej za mawiającemu.

i Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany treŚci ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
06;10.2017 r. pozostaje bez zmian.
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