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Misja zakładu: 
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej  i wrażliwość na 

problemy naszych pacjentów” 
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WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  dostawę aparatu  ultrasonograficznego 

dla SPZOZ  w  Krotoszynie . Nr sprawy: RZP-VI/1/07/17 
 

 

 
I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 
   wyjaśnia:  
 
 
Pytanie nr 1. 
Czy Zamawiający dopuszcza zakup aparatu z monitorem 21 calowym? 
Odpowiedź: Zgodnie z  zapisami SIWZ. 
 
Pytanie nr 2. 
Czy Zamawiający dopuszcza zakup aparatu bez pomiaru IOTA do oceny zmian 
nowotworowych guza jajnika? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 
Ad. 25 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z częstotliwością odświeżania w trybie 
prezentacji B+kolor 180 obrazów/s?. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu aparat z częstotliwością odświeżania w 
trybie prezentacji B+kolor 180 obrazów/s. 
 
Pytanie nr 4  
Ad. 61 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością przełączenia głowic z ekranu 
dotykowego i wyboru na tym ekranie odpowiedniego presetu?. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu aparat z możliwością przełączenia 
głowic z ekranu dotykowego i wyboru na tym ekranie odpowiedniego presetu. 
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Pytanie nr 5  
Ad. 72 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę liniową o szerokości pola obrazowania 37 
mm?. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu głowicę liniową o szerokości pola 
obrazowania 37 mm. 
 
 
Pytanie nr 6 
Ad. 94 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę rektalną 
dwupłaszczyznową typu convex/convex?. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o 
głowicę rektalną dwupłaszczyznową typu convex/convex. 
 
Pytanie nr 7 
Ad. 95 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o 
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania?. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o 
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. 
 
   
 

Z poważaniem 
 

 


