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1. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 7 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, którego dynamika systemu 
wynosi 256 dB? Tak niewielka różnica w parametrach nie ma znaczenia diagnostycznego ani 
ergonomicznego. Pragniemy podkreślić, że zwiększy to znacząco możliwości konkurencji i 
dopuści do przetargu większą ilość producentów. 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego parametru. 

2. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 8 

Zamawiający wymaga monitora o przekątnej minimum 17 cali. Stosowanego w aparatach 
tylko przez jednego producenta firmę Hitachi – Aloka model Arietta V60. Monitory takie były 
stosowane w aparatach starego typu w których ze względu na ograniczenia systemu jedynie 
poprzez zmniejszenie wielkości ekrany udało się uzyskać wrażenie poprawy jakości 
obrazowania. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę parametru na monitor o 
przekątnej powyżej 20 cali rozdzielczości minimum 1920 x 1080. Z taką rozdzielczością 
możemy się spotkać już w smartfonach średniej klasy, a Zamawiający zamierza zakupić 
wysokiej klasy aparat USG. 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 



 

 

etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

3. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 8 

Zamawiający wymaga monitora o przekątnej wynoszącej jedynie 17” nie występującego w 
aparatach klasy wyższej. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający wymaga 
również, aby rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy 
opisowych) wynosiło co najmniej 54% pola powierzchni monitora.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego parametru. 

4. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 10 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, działający w zakresie 
częstotliwość 1-16MHz? Pragniemy zauważyć, iż nieuzasadnionym jest wymóg dotyczący 
pracy w częstotliwościach do 18 MHz, ponieważ Zamawiający wymaga sond, których zakres 
ustalił na działanie do 13MHz. 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

5. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 11 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, który dysponuje liczbą 
obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) 14,000? W codziennej pracy wykorzystuje się 
znacznie poniżej nawet 2000 obrazów a parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego 
ani ergonomicznego. 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parametr liczbę obrazów pamięci dynamicznej (tzw. 
Cineloop) min. 14000 klatek 

6. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 23 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, o zakresie częstotliwości 
PRF dla Dopplera Pulsacyjnego od. 1.0 – 22,5 KHz?  



 

 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

7. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 24 

Zamawiający wymaga „Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD)”.  Pragniemy 
zauważyć, iż moduł CW zawsze jest modułem opcjonalnym przeznaczonym do badań 
kardiologicznych i bez jedoczesnego wymogu głowicy kardiologicznej (phased array) jest 
zbędny. Tym samym naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty. Prosimy o potwierdzenie 
przez Zamawiającego, iż wymaga modułu CW bez jednoczesnego wymogu głowicy 
sektorowej (phased array). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg Obrazowania w trybie Spektralny Doppler 
Ciągły (CWD) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

8. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 26 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, o zakresie częstotliwości 
PRF dla Dopplera Ciągłego od. 1.8 – 57 KHz?  

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

9. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2, pkt. 23,26,29 

Czy Zamawiający wymaga podanych prędkości PRF dostępnych na wszystkich wymaganych 
głowicach? 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

10. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 32 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy z obrazowaniem w trybie 
M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z 1 niezależnym kursorem? 
Pragniemy zauważyć, iż na dzień składania ofert, dostępne są jedynie dwa rozwiązania, 1 lub 
3 niezależne kursory. Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego jaki sens ma punktowanie 
wybranego parametru, który przeznaczony jest do badań kardiologicznych, a Zamawiający 
nie wymaga sondy sektorowej phased array, Zamawiający nie planuje również rozbudowy 
aparatu o sondę kardiologiczną. 



 

 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

11. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 34 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości 
jednoczesnego obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym? 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat bez możliwości jednoczesnego obrazowanie B 
+ B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym.  

12. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 43 

Zamawiający wymaga: „Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą 
jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni”. Wnioskujemy o dopuszczenie do przetargu 
aparatu wysokiej klasy o możliwości automatycznej korekcji kąta bramki dopplerowskiej za 
pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 60 stopni 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Automatyczną korekcja kąta bramki dopplerowskiej  
w zakresie +/- 60 stopni za pomocą jednego przycisku 

13. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 43 

Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego jaką wartość diagnostyczną spełnia wymagany 
parametr; automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku 
w zakresie min. +/- 80 stopni. W codziennej pracy wykorzystuje się zakresy znacznie poniżej 
nawet 60° ze względu na to, iż badania przy większym kącie są niemiarodajne. Tym samym 
parametr jako taki nie ma znaczenia diagnostycznego ani ergonomicznego. Pragniemy 
podkreślić, że regulacja kąta do 60° jest aż nadto wystarczająca do badań Dopplerowskich. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Automatyczną korekcja kąta bramki dopplerowskiej  
w zakresie +/- 60 stopni za pomocą jednego przycisku 

14. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 44 



 

 

Zamawiający wymaga możliwości zmian map koloru w Color Dopplerze - min. 25 map. 
Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego jaką wartość diagnostyczną spełnia wymagany 
parametr – „zmian map koloru w Color Dopplerze - min. 25 map”.  Pragniemy zauważyć, iż 
kolor mapy jest zawsze zapisany w pesecie dla każdego typu badania, a zatem zmiana map 
nie następuje praktycznie nigdy podczas użytkowania aparatu. W związku z tym zwracamy się 
z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, który posiada 12 map koloru w Color 
Dopplerze.  

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parametr zmiana map koloru w Color Dopplerze min. 
12 map 

15. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 46 

Czy zamawiający oczekując aparatu wyprodukowanego w roku 2018 nie powinien w 
wymogach zawrzeć technologii wykonania dysku twardego min. 500 GB i wymagać 
zastosowania dysku typu SSD co znacznie przyspiesza pracę aparatu, skraca czas 
uruchamiania oraz zapisu na nośnikach. Dodatkowo pragniemy podkreślić, iż technologia 
HDD jest technologią przestarzałą i nie powinna znaleźć się w najnowszych aparatach. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaproponowanego parametru. 

16. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 48 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, z 2 akcjami dostępnymi po 
naciśnięci jednego przycisku?   

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

17. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 55 i 56 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy z funkcjom powiększenie 
obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu: min. x8? Pragniemy zwrócić uwagę 
Zamawiającemu, iż powiększenie obrazu x20 w czasie rzeczywistym bez wymogu monitora o 
rozdzielczości min. Full HD traci na jakości i nie ma żadnej wartości diagnostycznej. Prosimy o 
wyjaśnienie przez zamawiającego jaką wartość diagnostyczną spełnia powiększenie obrazu w 
czasie rzeczywistymi po zamrożeniu min. x20? 



 

 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

18. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 60 

Zamawiający wymaga pełnego oprogramowania do badań kardiologicznych. Pragniemy 
zauważyć i pełne oprogramowania kardiologiczne bez jednoczesnego wymogu głowicy 
kardiologicznej (PHASED ARRAY) będzie narzędziem nie wykorzystanym przez 
Zamawiającego, a tym samym naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty. 
Oprogramowanie kardiologiczne zawsze jest rozwiązaniem opcjonalnym. Prosimy o 
potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga pełnego oprogramowania do badań 
kardiologicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga pełnego oprogramowania do badań 
kardiologicznych. 

19. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 61 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy z głowicą convex wykonana 
w technologii Single Cristal znacznie przewyższającą zakres częstotliwości pracy (1-7 MHz), 
wymaganej przez zamawiającego z liczbą elementów 160, kątem skanowania 70°, z 4 
pasmami częstotliwości dla obrazowania harmonicznego i z możliwością podłączenia nasadki 
biopsyjnej?  

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

20. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 61 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy z głowicą elektroniczną 
MicroConvex o zakresie częstotliwości pracy 4-9 MHz z liczbą elementów min. 128, kątem 
skanowania min. 90°, z min 4 pasmami częstotliwości dla obrazowania harmonicznego? 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru. 

21. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 63 



 

 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy 
systemu na dzień składania ofert o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, 
min. 1024 elementy, szerokość skanu max. 40 mm? 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aparat bez możliwości rozbudowy systemu na dzień 
składania ofert o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, min. 1024 
elementy, szerokość skanu max. 40 mm   

22. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 64 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy 
systemu na dzień składania ofert o elektroniczną głowicę Liniową, śródoperacyjną typu 
„Hockey” 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementy, szerokość skanu max. 20 mm? 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aparat bez możliwości rozbudowy systemu na dzień 
składania ofert o elektroniczną głowicę Liniową, śródoperacyjną typu „Hockey” 4,0-13,0 
MHz, min. 190 elementy, szerokość skanu max. 20 mm. 

23. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 2, pkt. 65 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy 
systemu na dzień składania ofert o elektroniczną głowicę transrektalną dwupłaszczyznową 
Convex/Linia min: C: 3,0 – 8,0 MHz L: 4,0 – 12,0 MHz, min. 190 elementy, promień max. 
9mm, szerokość skanu min. 55 mm.? 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aparat bez możliwości rozbudowy systemu na dzień 
składania ofert o elektroniczną głowicę transrektalną dwupłaszczyznową Convex/Linia min: 
C: 3,0 – 8,0 MHz L: 4,0 – 12,0 MHz, min. 190 elementy, promień max. 9mm, szerokość 
skanu min. 55 mm. 

24. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 66 



 

 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania aparat wysokiej klasy, bez możliwości rozbudowy 
systemu na dzień składania ofert o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0-
13,0 MHz, min. 190 elementów min. 30 min? 

Podany parametr w zestawieniu z pozostałymi zapisami SIWZ w jednoznaczny sposób opisuje 
aparat jednego producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta V60, który na obecnym 
etapie jako jedyny wykonawca spełnia kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i 
stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aparat bez możliwości rozbudowy systemu na dzień 
składania ofert o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0-13,0 MHz, min. 
190 elementów min. 30 min. 

25. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt. 68 

Prosimy o potwierdzenie przez zamawiającego wymogu certyfikatów CE na aparat oraz 
głowice wydane przez jednego producenta oraz na autoryzacje producenta na serwis i 
sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

26. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia 

Ponieważ opis przedmiotu Zamówienia w jednoznaczny sposób opisuje aparat jednego 
producenta firmy Hitachi – Aloka model Arietta v60, który na obecnym etapie jako jedyny 
spełnia kryteria SIWZ i ma możliwość uzyskania maksymalnej liczby punktów wnosimy o 
zmianę kryteriów oceny technicznej w ten sposób, aby Zamawiający nie przyznawał punktów 
w pkt. 10, 14, 32 oraz 78. Jednocześnie maksymalna liczbę punktów w przedstawionym 
zakresie może uzyskać wyłącznie aparat Arietta v60 co stanowi ponad 40% możliwych do 
uzyskania punktów. 

Przedstawiona w SIWZ ocena ofert praktycznie uniemożliwia uczciwą konkurencję w 
przedmiotowym postępowaniu, ponieważ ocena punktowa parametrów technicznych jest 
charakterystyczna wyłącznie dla aparatu Arietta v60, nawet gdyby SIWZ umożliwiała złożenie 
ważnej oferty innym producentom już na etapie ogłoszenia postępowania praktycznie 
rozstrzyga przedmiotowe postępowanie na korzyść jedynego oferenta firmy Hitachi Aloka. 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 
 

         Prezes  
 Medimex Sp. z o.o. 

   Elżbieta Koźbiał 


