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  AG.ZP. 3320.71.11470.17

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul.  Aleje  Jana Pawła II  10,  zgodnie z  art.  38 ust.  1,  2   ustawy Prawo
zamówień  publicznych  informuje,  że  wpłynął  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  opracowanej  do  przetargu
nieograniczonego  na  dostawę  aparatu  USG  z  kolorowym  Dopplerem.  Poniżej
podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

1.Dotyczy  punktu  69  „Zestawienie  wymaganych  parametrów  technicznych  i
użytkowych” Czy w ramach prowadzonego postępowania na zakup Aparatu USG z
kolorowym  Dopplerem  Zamawiający  dopuści  aparat  wysokiej  klasy  posiadający
MOŻLIWOŚĆ  ROZBUDOWY  o:  Głowica  liniowa  do  badań  pediatrycznych  i
noworodków o wymiarze czoła głowicy 35-50 mm, zakresie częstotliwości  pracy
min.  5  –  18  MHz,  zbudowana  z  min.  1900  elementów  z  obrazowaniem
harmonicznym o min. 3 pasmach częstotliwości?.

Wyjaśnienie: Tak. Zgodnie z SIWZ pkt. 66 – 71 opisują możliwości rozbudowy do-
stępne na dzień składania oferty.

2. Dotyczy punktu 70 „Zestawienia wymaganych parametrów technicznych i użytko-
wych”. Czy w ramach prowadzonego postępowania na zakup Aparatu USG z koloro-
wym Dopplerem Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy posiadający MOŻLI-
WOŚĆ ROZBUDOWY  o: Matrycowa przezprzełykowa 4D, kąt pola obrazowania
min. 90 stopni?

Wyjaśnienie: Tak. Zgodnie z SIWZ, pkt. 66 – 71 opisują możliwości rozbudowy do-
stępne na dzień składania oferty.

3. Dotyczy paragraf 6 punkt 10. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o modyfi-
kację zapisu na: Sprzedający wymieni na nowy, taki element/podzespół, który był
poddany 3 istotnym naprawom gwarancyjnym. Okres gwarancji dla nowo zainstalo-
wanych elementów po naprawie – minimum 12 miesięcy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ. 
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