
              

Łódź, 12 października 2017r. 

W związku z zadanymi pytaniami jakie wpłynęły do zamawiającego, poniżej 
przedstawiam odpowiedzi. 

Pytanie: 

Dot. ZAŁ. NR 6 do SIWZ WZÓR Umowy §8. Warunki gwarancji, pkt 2 i 5 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 48 godzin w dni robocze czasu 
przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii i wstawienie aparatu zastępczego. 
Okres 24-godzinny jest niewystarczający ponieważ przy zgłoszeniu usterki w dniu 
przedświątecznym nie ma możliwości pobrania z magazynu odpowiedniej części i 
zdiagnozowania usterki. 

Odpowiedź: 

§8 ust. 3 i 5 otrzymuje brzmienie: 

3. Wykonawca  zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu usunięcia wad 
w terminie do 48 godzin od daty doręczenia mu zgłoszenia o powstałej wadzie. W 
przypadku braku możliwości usunięcia wad w tym terminie Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia wynikajcie z §8 ust.5 

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  sprzętu  zastępczego  na  czas  naprawy  
sprzętu  będącego  przedmiotem  zamówienia. Termin  dostarczenia  sprzętu  
zastępczego  wynosi do 48 godzin.  

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG o zasilaniu sieciowym 220-230V, nie 
wyposażonym we wbudowaną baterię? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.  
 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG wyposażony w głowicę convex o 
częstotliwości pracy w zakresie 2 do 5 MHz, ilości elementów piezoelektrycznych 
min. 128, kącie widzenia poniżej 80 stopni? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 



Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG wyposażony w głowicę endowaginalną typu 
2D, częstotliwości pracy w zakresie 3 do 9 MHz, ilości fizycznych elementów 
piezoelektrycznych 128, promieniu krzywizny główki max 10 mm, kącie widzenia 
poniżej 180 stopni? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG cechujący się powiększeniem obrazu 
zamrożonego i zoomu wysokiej rozdzielczości x8? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG bez pakietów obliczeniowych/raportów oraz 
bez wbudowanych algorytmów ułatwiających ocenę ryzyka występowania zmian 
nowotworowych? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG który posiada siatki percentylowe dla 
krzywych wzrostu płodu oraz pakiet kalkulacji położniczych bez wykresów 
przepływów mózgowych i pępowinowych? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG z możliwością dołączania obrazów do raportu, 
ale bez możliwości wprowadzania własnych gotowych edytowalnych opisów i 
komentarzy do raportu (tzw. Template)? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 



 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG z jednym aktywnym gniazdem USB do 
archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych, 
z przodu aparatu? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG bez gniazda na dodatkowy monitor w 
standardzie HDMI? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG bez modułu umożliwiającego zdalne 
serwisowanie aparatu przez sieć internetową? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG o możliwości rozbudowy o głowicę 
wolumetryczną convex 3/4D o paśmie pracy w zakresie min. 2-5 MHz, o kącie pola 
skanowania poniżej 90 stopni? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG o możliwości rozbudowy o głowicę 
endowaginalną wolumetryczną 3/4D o częstotliwości pracy w zakresie min. 5-9 MHz, 
bez kąta widzenia min. 180 stopni. 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 



 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym z maksymalną 
prędkością 20 objętości na sekundę? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie 
na zewnętrzny komputer pozwalające 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, akredytowane prze FMF? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości zdalnego serwisowania 
aparatu przez sieć internetową? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 
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