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Uczestnicy postępowania
/ strona internetowa /

dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej
SP ZOZ Świdnik - numer sprawy SPZOZ/ZP/271/07/05/2019
W związku z postawionymi pytaniami związanymi z przetargiem jw. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Świdniku zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie
odpowiada :
Ad. Pyt. 1 Pakiet 1, poz. 16 I
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o wadze
aparatu 76 kg.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 2 Pakiet 1, poz. 1 II
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie
głębokości penetracji 1 – 30 cm. Wymagana głowica będzie wykorzystywała zakres do 30 cm.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 3 Pakiet 1, poz. 2 IV
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie
regulacji wielkości bramki dopplerowskiej 0,5 – 20 mm.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 4 Pakiet 1, poz. 2 VI
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o wartości
Frame Rate 72 fps.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 5 Pakiet 1, poz. 2 VII
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o wartości
Frame Rate 66 fps.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 6 - Pakiet 1, poz. XIII
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego z głowicą kardiologiczną o
zakresie częstotliwości pracy 1,1 – 4,8 MHz, 3 przełączane częstotliwości 2D, 4 przełączane częstotliwości THI, 3
przełączane częstotliwości dla Color Doppler i PW Doppler.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 7 - Pakiet 3, poz. IX
Czy Zamawiający dopuści ssak medyczny, nowy, nie powystawowy wyprodukowany w 2018r?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 8 - Pakiet 3, poz. I
Czy Zamawiający dopuści aparat KTG bez możliwości wyposażenia aparatu w dodatkową głowicę do
monitorowania ciąży bliźniaczej?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 9 - Pakiet 3, poz. I
Czy Zamawiający dopuści papier o szerokości 152mm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami zawartymi w
SIWZ?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 10 - Pakiet 1, poz. I. 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta, który ma wyższy zakres częstotliwości? Zamiarem Zamawiającego jest zakup sprzętu jak najlepszej
jakości. Ograniczanie więc górnego zakresu częstotliwości nie jest korzystne dla Zamawiającego.
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie bądź sprostowanie wyżej wymienionego parametru gdyż podejrzewamy,
iż chodziło o zapis: „Do min. 20MHz”.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ, zapis pozostaje bez zmian
Ad. Pyt. 11 - Pakiet 1, poz. I. 7
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta
z dotykowym wyświetlaczem do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej 8,9 cala? Oferowany ekran dotykowy
jest rozwiązaniem wykorzystującym nowszą i wyższą technologię, można dowolnie regulować intensywność
podświetlenia. Ponadto ekran pracuje w wysokiej rozdzielczości 1024x600 pikseli. Takie rozwiązanie nie tylko
powoduje przyspieszenie pracy, ale także podnosi standard pracy operatora.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 12 - Pakiet 1, poz. II. 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta, który ma większy zakres ustawiania głębokości penetracji? Zamiarem Zamawiającego jest zakup
sprzętu jak najlepszej jakości. Ograniczanie więc górnego zakresu ustawiania głębokości penetracji nie jest
korzystne dla Zamawiającego.
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie bądź sprostowanie wyżej wymienionego parametru gdyż podejrzewamy,
iż chodziło o zapis: „Do min. 40cm”.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ, zapis pozostaje bez zmian
Ad. Pyt. 13 - Pakiet 1, poz. II. 2 i 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta, w którym zakres powiększenia obrazu jest 8 krotny zarówno dla obrazu zamrożonego jak i na żywo
oraz z pamięci CINE. Z naszych doświadczeń wynika, że powiększenie takie jest wystarczające w pomiarach
nawet bardzo małych struktur. Powiększenie obrazu więcej niż ośmiokrotne może powodować pikselizację
obrazu i trudności w rozpoznaniu powiększonych struktur.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
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Ad. Pyt. 14 - Pakiet 1, poz. II. 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta
w wielu punktach znacząco przewyższający wymagania Zamawiającego, który posiada autooptymalizację dla
trybów B oraz PW lecz nie dla trybu Color Doppler?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 15 - Pakiet 1, poz. IV. 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta, który ma większą maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0° kącie korekcji?
Zamiarem Zamawiającego jest zakup sprzętu jak najlepszej jakości. Ograniczanie więc maksymalnej mierzonej
prędkości przepływu nie jest korzystne dla Zamawiającego.
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie bądź sprostowanie wyżej wymienionego parametru.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 16 - Pakiet 1, poz. IV. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco
przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, w którym regulacja bramki Dopplerowskiej
(SV) mieści się w zakresie 0,5-24mm? Pragniemy zauważyć, że w dolnym zakresie różnica wynosi zaledwie 0,3
mm, tak mała wartość praktycznie nie zauważalna i nie wpływa na możliwości diagnostyczne aparatu. Natomiast
możliwość ustawienia szerszej bramki dopplerowskiej umożliwia badanie większych struktur co znacznie
zwiększa potencjał diagnostyczny aparatu.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 17 - Pakiet 1, poz. V. 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta
w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymagania Zamawiającego, który posiada
maksymalną mierzoną prędkość w trybie spektralny Doppler Ciągły równą +/- 641 cm/s? Pragniemy zauważyć,
że różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego jest minimalna i nie ma znaczenia diagnostycznego.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 18 - Pakiet 1, poz. XIII. 3-5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta
z głowicą sektorową elektroniczną „phased array” wieloczęstotliwościową do badań kardiologicznych dorosłych.
Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] 1-5MHz; Min. 4 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B
– mode); Min. 5 przełączalnych częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode); Min. 3 przełączalne
częstotliwości pracy dla trybu Color Doppler; Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu PW Doppler;
Maksymalna głębokość penetracji Min. 30 cm; Praca w trybie II harmonicznej; Praca w trybie Dopplera ciągłego
CWD?
Pragniemy nadmienić, że proponowana głowica wykonana jest w najnowszej technologii Single Crystal znacząco
poprawiającej rozdzielczość obrazowania i posiada aż 128 elementów piezoelektrycznych. Dzięki temu
otrzymywany jest obraz najwyższej jakości.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 19 - Pakiet 1, poniższe pytanie dotyczy poz. XIV.2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta, który nie posiada na dzień składania ofert możliwości rozbudowy o technologię eliminującą efekt
przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń? Aparat posiada wiele innych możliwości
rozbudowy w tym m.in. analizę naczyniową Intima Media wykorzystująca w czasie rzeczywistym sygnał wysokiej
częstotliwości. Metoda QIMT jest kolejną generacją pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym stosowaną w
celu uzyskania wysokiej precyzji i odtwarzalności we wczesnym wykrywaniu chorób układu sercowonaczyniowego. Oparta na bezpośredniej analizie sygnałów częstotliwości radiowych, technika ta jest „złotym
środkiem” do określenia średnicy naczyń, zmian w średnicy i pomiaru IMT o wysokiej rozdzielności przestrzennej.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Ad. Pyt. 20 - Pakiet 2 – aparat USG, dot. Załącznik Nr 8 do SIWZ
Czy Zamawiający zmieni zapis § 5 ust. 10 projektu umowy z „Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez
okres minimum 10 lat” na „Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych w okresie 10 lat po sprzedaży
urządzenia.” ?
Producent ustala warunki funkcjonowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz tworzy sieć serwisów
autoryzowanych i wedle jego uznania sieć ta może być dowolnie zmodyfikowana. Wykonawca/Sprzedawca
urządzenia nie może zagwarantować, że w określonym czasie będzie nadal autoryzowanym przedstawicielem
producenta. Producent koordynuje działania serwisów autoryzowanych, aby zapewnić ciągłość obsługi
gwarancyjnej. Większość podmiotów publicznych zastrzega sobie zagwarantowanie w podobnych sytuacjach
dostępności części zamiennych w okresie 8-10 lat.
Odpowiedź
TAK, Zamawiający dokona zmiany zapisu § 5 ust. 10 projektu umowy z „Wykonawca zapewni serwis
pogwarancyjny przez okres minimum 10 lat” na „Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych
w okresie 10 lat po sprzedaży urządzenia”.
Na stronie internetowej zamieszczono „Projekt Umowy Sprzedaży po zmianach z dn. 21.06.2019r.”
z uwzględnieniem w/w zmiany.
Ad. Pyt. 21 - Pakiet 2 – aparat USG, dot. Załącznik Nr 8 do SIWZ, SIWZ
Prosimy o ujednolicenie zapisu § 6 ust. 4 projektu umowy oraz zapisu rozdziału 15 pkt. 6 SIWZ dot. zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W projekcie umowy Zamawiający określa ten termin jako 14 dni
od dnia zakończenia umowy, zaś w SIWZ Zamawiający wskazuje na termin 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ ( Rozdział 15 pkt. 6 ) - Zamawiający dokona zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Na stronie internetowej zamieszczono „Projekt Umowy Sprzedaży po zmianach z dn. 21.06.2019r.”
z uwzględnieniem zmiany terminu – z 14 dni na 30 dni.
Ad. Pyt. 22 - Pakiet 2- dot. SIWZ rozdział 15 pkt. 6
Czy Zamawiający poprzez wykonanie zamówienia rozumie podpisanie protokołu odbioru i przeprowadzenie
szkolenia w zakresie obsługi aparatu?
Odpowiedź
TAK
Ad. Pyt. 23 - Pakiet 2 - dot. Załącznik Nr 8 do SIWZ
Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych zawartych w § 8 ust. 1.1 i 1.2 projektu umowy z wysokości
1% na 0,1% co również jest formą dyscyplinowania Wykonawcy. Kary umowne nie mogą być formą
wzbogacania się Zamawiającego.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 24 - Pakiet 3 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające dezynfekcję technologią suchej mgły o wielkości
5 mikronów? Taka wielkość kropli zapewnia optymalną zdolność penetracji środka, przy jednoczesnym
zachowaniu właściwości mgły suchej tzn. nie pozostawiającej osadu ani wilgoci na powierzchniach
dezynfekowanych i nie wpływającej szkodliwie na urządzenia medyczne oraz elektroniczne pozostawione
w pomieszczeniu.
Odpowiedź
TAK, Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 25 - Pakiet 3 poz. 14
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające możliwość ręcznego ustawienia kubatury pomieszczenia
przed każdym procesem dezynfekcji (brak zapamiętywania kubatury zagławianych pomieszczeń) z zewnętrznym
timerem umożliwiającym nastawienie rozpoczęcia dezynfekcji w ciągu najbliższych 24h? Oferowane urządzenie
nie posiada funkcji zapamiętania kilku kubatur pomieszczeń?
Odpowiedź
TAK, Zamawiający dopuszcza
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Ad. Pyt. 26 - Pakiet 3 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające inżektorowy system umożliwiający kontrolę przepływu środka
dezynfekcyjnego zamiast pompy perystaltycznej?
Odpowiedź
TAK, Zamawiający dopuszcza
Ad. Pyt. 27 - Pakiet 3 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści urządzenie mobilne – lekkie o wadze 6,2kg wyposażone w rączkę ułatwiającą
przenoszenie?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 28 - Pakiet 3 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekujący oparty na 6% nadtlenku wodoru, posiadający w składzie kationy
srebra?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 29 - Pakiet 3 poz. 14
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. 6 i zastąpi to zapisem: „Wymagane pełne spektrum bójcze zgodnie
z normą NFT 72 281”. Wynika to z faktu, że NFT 72 281 jest jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności
dezynfekcji przez zamgławianie, a preparaty przeznaczone do tego rodzaju dezynfekcji muszą być przebadane
zgodnie z tą normą.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ
Ad. Pyt. 30 - Pakiet 3 poz. 14
Czy Zamawiający wymaga urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą dyfuzji wspomaganej nadmuchem
z prędkością 80 m/s? Taka szybkość wyrzutu środka skutkuje maksymalna zdolnością do penetracji w trudno
dostępne miejsca w krótkim czasie. Dodatkowo cyrkulacja obejmuje wtedy całą przestrzeń pomieszczenia.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Ad. Pyt. 31 - Pakiet 3 poz. 14
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość kontroli penetracji preparatu za pomocą wskaźników
chemicznych, rozmieszczanych w miejscach trudno dostępnych? Takie rozwiązanie daje informację
bezpośrednio po zakończonym procesie, czy dezynfekcja została przeprowadzona w sposób właściwy.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Ad. Pyt. 32 - Pakiet 3 poz. 14
Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE
producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są
produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia
i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.
Odpowiedź
TAK, Zamawiający dopuszcza
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Ad. Pyt. 33 - Pakiet 3 poz. 14
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji
klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudno dostępnych?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
Uwaga :
W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego innego Parametru/wymagania niż określony
w Załączniku Nr 1.1 lub Nr 1.3 do SIWZ ( Tabele wymaganych parametrów technicznych ) w kolumnie
Parametr oferowany TAK, podać, opisać – należy wpisać TAK, podając lub opisując parametr
dopuszczony przez Zamawiającego ( w odpowiedzi Zamawiającego na Zapytania do SIWZ ) i dopisać
„zgodnie z dopuszczeniem Zamawiającego z dnia 21.06.2019 r.”

Z poważaniem
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świdniku
lek. med. Jacek Kamiński
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