
              

Łódź, 12 października 2017r. 

W związku z zadanymi pytaniami jakie wpłynęły do zamawiającego, poniżej 
przedstawiam odpowiedzi. 

Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 4 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie 
posiadającego fabrycznie wbudowanej baterii ale posiadający zasilacz UPS? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.  

 

Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 10 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
posiadający matrycową głowicę convex o 600 elementach i kącie obrazowania 70 
stopni? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ.  

 

Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 22 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie 
posiadającego pakietu obliczeniowego wg zaleceń towarzystwa IOTA? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

 

 

 



Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 23 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie 
posiadającego automatycznych pomiarów biometrycznych? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 27 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie 
posiadającego możliwości tworzenia gotowych opisów jako tzw. Template? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 29 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
posiadający wszystkie funkcje obrazów, ale nie obrazów zarchiwizowanych? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 38 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
posiadający możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 3D w czasie rzeczywistym z 
prędkością skanowania 35 vol/s? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 



Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 34 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie 
posiadającego możliwości zdalnego serwisowania przez sieć internetową? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 36 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
posiadającego głowicę convex 4D o kącie skanowania 85 stopni? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 

Pytanie: 

załącznik nr 7 do siwz - pkt 37 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w wielu miejscach 
przewyższający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
posiadającego głowicę convex endovaginalna 4D o kącie obrazowania 140 stopni? 

Odpowiedź: 

Nie, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SIWZ. 
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