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W związku z  wniesieniem pytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  pytań  i  udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Dot załącznika nr 4 projekt umowy punkt 5.2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu zapłaty za aparat USG. W punkcie 5.2 Zamawiający 
pisze o płatności w ratach jednak nie jest to doprecyzowane.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokładnie określił sposób zapłaty w pkt 2.3 i 5.2 projektu umowy.

Pytanie 2
„Dot załącznika nr 4 projekt umowy punkt 6.3
W związku z tym, że stroną zapewniającą obsługę serwisową prosimy Zamawiającego o zmianę w/w
zapisu na:
„Ponadto niezależnie od rękojmi, o której mowa w ustępie 6.2. niniejszej umowy Dostawca przekaże
Zamawiającemu  kartę  gwarancyjną  obejmującej  okres  ____  miesięcy  kalendarzowych,  od  daty
przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji (data protokołu instalacji), którego treść będzie zgodna
ze złożoną ofertą.””
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3
„Dot załącznika nr 4 projekt umowy punkt 6.4
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie,  że  w/w punkcie  ma  na  myśli  żądanie  wymiany elementu/
podzespołu na nowy w razie trzech napraw tego samego elementu/ podzespołu.”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4
„Dot załącznika nr 4 projekt umowy punkt 6.7.2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu przystąpienia do usunięcia usterki
w terminie do 3 dni roboczych.” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy  Zamawiający  dopuści  w  punkcie  14  aparat  o  maksymalnej  pojemność  pamięci  dynamicznej
prezentacji M 23sek. i D 58 sek.”
Odpowiedź:
Nie.



Pytanie 6
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 15 aparat z zintegrowanym system archiwizacji obrazów na dysku
twardym o pojemności 500GB?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 7
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 16 aparat z wbudowanym akumulatorem pozwalającym na pracę
bez zasilania sieciowego do 90 min?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 8
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 17 aparat z wbudowanymi 3 portami USB?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 9
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający  dopuści  w  punkcie  19  aparat  z  dedykowanym  wózkiem pod  aparat  wyposażony
w 4 koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich czterech kół,  posiadający półkę na akcesoria
i videoprinter oraz uchwyty na głowice umieszczone na konsoli aparatu co daje większy komfort pracy
oraz bezpieczeństwo dla głowic w sytuacji kiedy używamy aparatu bez wózka?” 
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 10
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4 dotyczącym obrazowania aparat o ilości map szarości do wyboru
16 co pozwala na pełne możliwości diagnostyczne?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 11
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 5 dotyczącym obrazowania aparat o ilości map koloryzacji obrazu
2D do wyboru 12 co pozwala na pełne możliwości diagnostyczne?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 12
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 12 dotyczącym obrazowania aparat o ilość prędkości przemiatania
do wyboru 3 co pozwala na pełne możliwości diagnostyczne?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 13
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający  dopuści  w  punkcie  15  dotyczącym  obrazowania  aparat  o  maksymalnej  prędkość
odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego 196 obr./sek.?”
Odpowiedź:
Nie.



Pytanie 14
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 22 dotyczącym obrazowania aparat z regulacją kąta korekcji bramki
dopplerowskiej min. 0 do +/- 88 stopni co pozwala na pełne możliwości diagnostyczne?” 
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 15
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści  w punkcie 3 dotyczącym opcji  rozbudowy aparat,  który nie posiada opcji
rozbudowy  o  obrazowanie  3D  w  czasie  rzeczywistym  (4D)  z  głowicy  objętościowej  o  prędkości
odświeżania min 30 obj./sek?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 16
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści  w punkcie  4 dotyczącym opcji  rozbudowy aparat  który nie  posiada opcji
rozbudowy o obrazowanie tzw. tomograficzne wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na
ekranie?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 17
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści  w punkcie 5 dotyczącym opcji  rozbudowy aparat,  który nie posiada opcji
rozbudowy o funkcję efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 18
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści  w punkcie 6 dotyczącym opcji  rozbudowy aparat,  który nie posiada opcji
rozbudowy o funkcję automatycznej detekcji twarzy płodu dla obrazowania 4D?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 19
„Dot. załącznika nr 2 parametry techniczne aparatu
Czy Zamawiający dopuści  w punkcie 7 dotyczącym opcji  rozbudowy aparat,  który nie posiada opcji
rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru biometrii płodu (min. BPD, HC, AC, FL)?” 
Odpowiedź:
Tak.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 17.09.2021 r.
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