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Wszyscy oferenci

Zakup specjalistycznego sprzQtu medycznego
do Szpitala Powiatowego w Wolominie

znak sPrawy: SPW-343/4/07

Zadanie I Ultrasonograf I szt.
1. l)ot. 7,a1. nr 2 I do SIWZ ,Zestawienie Parametr6w i Warunk6w Wymaganych' -

Z uwag:t na fakt, izkazda tworzona tabela wymaganych parametr6w technicznych
dotyczqca aparat6w jest inna dla kazdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie
materialami firmowymi, w kt6rych okeSlonajest specyfikacja techniczna aparatu
potwierdzid wszystkich wymaganych informacji ujQtych w tabeli technicznej
Materialy techoiczne s4 materialami og6lnymi posiadaj4cymi najwa2niejsze dane
dotycz4ce paramet.6w technicznych aparatu . Czy w zwiqzku z tym Zamawiaj 4cy
dopuSci potwierdzenie para etr6w technicznych (nie znajduj4cych sig w tzw. Produk
Data i w prospekcie) przez oSwiadczenie producenta aparatu o spelnieniu parametrow
wpisanych w tabeli technicznej.
Nie wvraiamv zqodv. Wvkonawca i ttk sklada oswiadczenie ( wvpelniaiac
iadane zalaczniki do SfWZ). ooniewai tcso wvmasa Zamawiaiacv w SIWZ.
Zamawiaiacv musi miet moiliwo5t ootwierdzenia w skladanvch dokumentach
danvch deklarowanvch orzcz oroducenti danego sDrzetu.

Zadanie I Ultrasonograf I szt.
2 Dot. zd. nr 2.1do SIWZ ,Zestawienie Panmetr6w i Warunkow Wymaganych"

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na wydluzenie czasu usunigcia uszkodzenia od chwili
zgloszenia awarii do 3 dni roboczych, z jednoczesn4 mozliwoiciq wstawienia przez
wykonawc€ aparatu zastQpczego w przypadku naprawy trwaj4cej powyzei'72 godz ,
z.godnie z zapisem w zal. ,,Istotne Postanowienia Umowy"? Czas 24 Eodz. od
momentu otrzymania zgloszenia nie jest wystarczajqcy, poniewaz przy zgloszeniu
usterki w dniu przed3wi4tecznym nie ma mozliwoici sprowadzenia z magazyru z
zagranicy odpowiedniej ozE6ci , tym bardziej, ze odpowiedniq czpii mo2na pobrad
czasami dopiero po wstgpnej wizycie i diagnostyce dokonanej przez i'Jzyriera
serwisowego.
Trk wvraiamv zgode.

Zadanie 7 - (gastroskop 2 szt., kolonoskop -l szt, myjka ultradzwigkowa I szt.)
3. Dot. zal. nr 2.7 do SIWZ ,,Zestawienie Parametr6w i Warunk6w Wymaganych' pkt.5

- myjka ultradlwigkowa medyczna do narzgdzi endoskopowych, ppkt. 3 wymiary
zewngtrzne myjki 150x4l5x2q5 mm
Czy Zamawiaj4cy dopu6ci zlo2enie oferty na myjkg trltradiwigkow4 spelniajqc4
wszystkie podane w tabeli wymagania techniczne, ale o nastQpujQcych wymiarach:
500x430x270 mm?
Tak doouszczarnv.



Zadanie I Ultrasonograf- I szt.
4. Dot. zal. nr 2.I do SIWZ ,,Zestawienie Parametrow i Warunkow Wymaganych'pkt 2

- Zarnawiaj4cy okre(la ,,frame-rate" na poziomie 500 obraz6dsek Z punhu widzenia
fizycznego wielkoS6 ,,fram€-rate" jest uzalezniona od ilosci krysztal6w w glowicy,
poniewaz prqdkoSd poruszania sig fali ultradZwigkowej w ciele paajenta wynosi
Srednio 1560 rnls ( bez wzglQdu na system USG) uzyskanie ,,frame-rate" 500
obrazow/sek. przez glowica du2g gestoSci ( o du2ej ilo6ci krysztal6w np 192) jest
fizycznie niemo2liwe.
Poniewaz fala ultndiwigkowa musi przeby6 drogg do i od pacjenta (prq zalozeni'u,
2e obraz bgdzie obejmowal co najmniej 2-3 cm glqbokoSci ciala pacjenta) w
okeslonym czasie (wymuwonym wlaSnie przez prpdkosi fali w ciele) co pomno2one
przez rzeczwi$t4iloSc krysztalow powoduje, 2e taka iloS6 obraz6w jest mozliwa do
uzyskania tylko w wigkszym niz I sek. okresie czasu, lub ptzy zalozenl\ ie g).owica
ma mal4 ilosd k.ysztal6w ( lub czesi krysztalow jest w tym momencie nieakt)rtna)
przez co zmniejszonajest zsumowana droga wszystkich wi4zek ultradiwiakowych
niezbgdnych do wykonania jednego skanu a co za tym idzie mozliwoi6 kr6tszego
czasu akwizycji ( czyli wiakszej ilo(ci klateUsek.).
Zaoferowany przez nas aparat posiada ,,fiame-rate" na poiomie 200 obraz6lsek.
natomiast ilos6 krysztal6w, np. w glowicy sektorowej wynosi 128, a w liniowej 192
Zamawiaj4cy wymagaj4c ,,frame-rate" 500 obraz6vsek., jednoczeSnie wymaga w
glowicy sektorowej tylko 64 krysaalow czyli glowicy starszej genencji gdzie ze
wzglgdu na mniejsz4 ilo36 krysztal6w (a co zatym idzie i nniejsz4 roz&ielczoS6)
parametr ten moze byi spelniony, w przeciwienstwie do glowic wysokiej
rozdzielczoSci gdzie bez ograniczenia jakoSci obrazowaniajest fizycznie nie do
spelnienia).
Czy w zwiqzku ztym Zamawiajqcy dopuSci aparat posiadajqcy w glowicy sektorowej
128 krysztalow, i w glowicy liniowej 192 krysztaly otaz ,,fiame-rate" 200
obraz6dsek. ?
Tak dopuszczamv.

Zadanie I Ultrasonograf- I szt.
5. Dot. zd. ir 2.1do SIWZ ,lestawienie Parametr6w i Warunk6w Wymaganycb" pkt.10

Czy Zzmawial4cy wyrazi zgodg na zaproponowanie bar&o wysokiej klasy
ultrasonografu, posiadajqcego funkcjq - tzw. Cine Loop dwustopniow4 ( wybor zale2y
od operatora)r podreczn4 pojemnosi 400 obraz6w oraz zaawansowan4 akwizycj9
sekwencji do 15 000 obr z6w?
Nie doDuszczamv.

Zadanie 1 Ultmsonograf- I szt.
6. Dot. zal. n 2.1do SIWZ ,,Zestawienie Param€tr6w i Warunkow Wymaganych" pkt.l7

Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodg na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG, z
glowicq sektorow4 elektroniczn4 wieloczgstotliwoiciowq szerokopasmow4 o
zakresie pasma 1,0-4,0 MIIz i posiadajqcq az 128 element6w, cojest iloScie a2
dwukrotnie wigksz4 od wymaganej w SIWZ?
Tak doDuszczamv.



Zadanio I Ultasonograf- I sn.
7 . Dot. zal. nr 2.1 do SIWZ ,Zestawienie Parametrow i Warunkow Wymaganycbl' pkt.32

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodp ra zaproponowanie wysokiej klasy aparatu USG,
posiadaj4cego wbudowany modul EKG lecz nie posiadaj4cego w chwili obecnej
modulu kardiofonu?
Tak doDuszczamY.

Zadanie I - IJltrasonograf- I szt.

8. Dot. zal. nr 2.I do SIWZ ,lestawienie Parametr6w i Warunk6w Wymaganych" pkt.33
Zamawiil4cy w opcjach do rozbudowy wymienia anatomiczny M-mode.
Proponowany przez nas aparat moze miei anatomiczny M-mode w standardzie.
Jest to bardzo korzystne dla Zamawiaj4cego, Id6ry w przyszloSci nie bgdzie musial
ponosi6 dodatkowych koszt6w zwi4zanych z zakupem tej opcji, zwarrywszy 2e jest to
funkoja bardzo przydatna w kardiologii.
Czy w z\\iqzkr z tym zamawiqqcy wyrazi 4odg na zaproponowanie wysokiej klasy
aparatu USG, posiadajqcego w stardardzie Anatomiczny M-mode wbudowany w
aparat oraz opcjonalna mozliwosd IMT jako zewnctrzn4 stacj9 zirtegrowana z
aParatem?
Tak doouszczamv.


