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 SAMODZIELNY PUBLICZNY  

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

 MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

  I ADMINISTRACJI                                                                                           

w KATOWICACH  im. sierżanta Grzegorza Załogi  
 

Siedziba Zakładu: 40-052  Katowice  ul. Głowackiego 10 

tel. (032) 7827305   tel. centrala (032) 7827200   fax. (032) 7827300 

 
Regon:  271241038    NIP:  634-23-09-181   email: zozmsw@zozmsw.katowice.pl 

Szpital i Przychodnia  MSWiA w Katowicach:  40-052 Katowice  ul. Głowackiego 10   tel. (032) 7827200 
 

05.11.2018 r. 
 

 

W y k o n a w c y 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

na  : Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla  SP ZOZ 

MSWiA w Katowicach 

                   nr sprawy  26/18 

 
Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamówień publicznych" z późn. zm. uprzejmie 

informuję, iż skierowano do nas zapytania. W poniższej  tabelce, przedstawiamy treść zapytań wraz z 

odpowiedziami. 

 

Lp. Pytanie Odpowiedzi 

 

1. 

Zamawiający w pkt 5 SIWZ oraz §2 ust. 2 umowy wymaga wykonania zamówienia w 

terminie do 14 grudnia 2018r, natomiast w pkt 15.3.3 Zamawiający wyjaśnia, że Bn 

oznacza najdłuższy termin dostawy podany przez Wykonawców, którzy złożyli ważne 

oferty (nie dłuży niż 30 dni).  

Z uwagi na rozbieżność prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji i stosowną 

korektę zapisu. 

 

nie dłużej niż do dnia 14 

grudnia 2018 r. 

2. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji na zgłoszoną awarię oraz czas 

usunięcia awarii biegł w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem, dni 

ustawowo wolnych od pracy)? 

 

Nie 

3. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy, nowoczesny aparat USG, pod 

wieloma względami przewyższający wymagania Zamawiającego, wyposażony w 

szereg innowacji oraz nowoczesne oprogramowanie. 

 

Zgodnie z SIWZ 

4. 

Dot. pkt 1.7. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, który posiada 

możliwość jednoczesnej pracy ognisk w ilości maksymalnie 4 ? 

Pragniemy zaznaczyć, że w praktyce diagnostycznej w celu zoptymalizowania obrazu 

używa w zdecydowanej większości przypadków ustawień w ilości 1, 2 ogniska.  

 

 

Zgodnie z SIWZ 

5. 

Dot. pkt 1.8.  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, dla którego producent 

nie podaje maksymalnej dynamiki aparatu ale którego dynamika samego obrazu 2D 

wynosi 240 dB ? 

 

Zgodnie z SIWZ 
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Lp. Pytanie Odpowiedzi 

6. 

Dot. pkt 4.1.4. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG, którego maksymalna 

częstotliwość odświeżania w trybie B-mode wynosi 1041 obrazów na sekundę (1041 

Hz) ?  

Pragniemy zaznaczyć, że przy tak wysokich wartościach frame rate różnica pomiędzy 

oczekiwaniem Zamawiającego a wartością oferowaną przez nasz aparat nie ma 

znaczenia diagnostycznego. Zwracamy również uwagę na różnice w metodologii 

pomiarów tego parametru przez poszczególnych producentów: zawężanie pola 

obrazowego: obszar oraz głębokość, wyłączenie funkcji poprawiających jakość obrazu 

(odszumianie, obrazowanie wielokierunkowe, itp.), przez co parametr ten w wartości 

maksymalnej nie odzwierciedla faktycznych możliwości aparatu wykorzystywanych w 

tym zakresie w praktyce. 
 

Zgodnie z SIWZ 

7. 

Dot. pkt 8.2. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wraz z wieloczęstotliwościowym 

przetwornikiem typu sektor, którego maksymalny kąt skanowania (widzenia) wynosi 

90 stopni ? 
 

 

Zgodnie z SIWZ 

8. 

Pytanie 0  

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający ilość niezależnych 

kanałów odbiorczych - ≥ 172 000 ? 

 

 

Zgodnie z SIWZ 

9. 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający dynamikę systemu 

227 dB ? 

 

Zgodnie z SIWZ 

10. 

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający Częstotliwość 

odświeżania ≥ 499  klatek/s ? 

 

Zgodnie z SIWZ 

11. 

Pytanie 3 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w możliwość 

rozbudowy o  głowicę sektorową o maksymalny kąt skanowania (widzenia) min 90 

stopni ? 

 

Zgodnie z SIWZ 

12. 

Pytanie 4 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w możliwość 

rozbudowy o  głowicę kardiologiczną pediatryczną od 4 do 8 MHz ? 

 

Tak dopuszcza 

13 

Pytanie 5 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w możliwość 

rozbudowy o głowicę typu microconvex od 4 do 8 MHz ? 

 

 

Tak dopuszcza 

14 

Pytanie 6 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o wadze  max. 75 kg ? 

 

 

Zgodnie z SIWZ 

15 

Pytanie 7 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o 

głowicę Bi-plane ? 

 

 

Zgodnie z SIWZ 

 
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert – określony w Rozdziale 13 SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT 

który otrzymuje brzmienie: 

 

 Wskazanie miejsca i terminu składania oferty. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

im. Grzegorza Załogi w Katowicach,  

ul. Kilińskiego 42,  40-052 KATOWICE 

Dział Zamówień Publicznych 

do dnia 9 listopada 2018 r. do godziny 10:00 

 Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9  listopada 2018r. o godz. 10:15 

w siedzibie Zamawiającego, tj.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

im. Grzegorza Załogi w Katowicach,  

Dział Zamówień Publicznych  

ul. Kilińskiego 42,  40-052  KATOWICE  

 

W związku z powyższymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzącymi do zmiany treści Ogłoszenia 

o zamówieniu działając, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przekazuje do Biuletynu 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu Nr 500265204 -N-2018; zamieszczonego w dniu 06.11.2018 r.  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych.                                                   
     

 
Z poważaniem 

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych  

            SP ZOZ MSWiA w Katowicach 

                   

 

      inż. Włodzimierz Płowiec 

 


