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Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp.z.o.o  działając na podstawie art.38 ust.1 

i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 

164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ. 

 

Pytanie nr 1. 

 Dot. pyt. 8: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o wadze aparatu max 60 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zakup zgodnie z zapisem SIWZ 

  

Pytanie nr 2 

Dot. pyt. 18: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o szerokości bramki Dopplera 

PW min. 1-20mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zakup zgodnie z zapisem SIWZ 

 

Pytanie nr 3 

Dot. pyt. 19: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o mierzonej prędkości 

przepływu dla PW przy 0 stopni korekcji kąta min. 1,5 m/s? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zakup zgodnie z zapisem SIWZ 

 

Pytanie nr 4 

Dot. pyt. 20: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o mierzonej prędkości 

przepływu dla CD przy 0 stopni min. 3 m/s? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zakup zgodnie z zapisem SIWZ 

 

 

Pytanie nr 5 

Dot. pyt. 21: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o mierzonej prędkości 

przepływu dla CW przy 0 stopni korekcji kąta min. 8  m/s? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zakup zgodnie z zapisem SIWZ 

 

 



Pytanie nr 6 

Dot. pyt. 29: Proszę o sprecyzowanie pytania czy regulatory wzmocnienia poprzecznego 

wiązki ultradźwiękowej dotyczą płaszczyzny pionowej czy  poziomej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią SIWZ 

 

Pytanie nr 7 

Dot. pyt. 33: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z automatyczną optymalizacją 

częstotliwości Dopplera kolorowego w zależności od głębokości obrazowa za pomocą jednego 

przycisku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zakup zgodnie z zapisem SIWZ 

 

Pytanie nr 8 

Dot. pyt. 34: Czy zamawiający  dopuści wysokiej klasy aparat automatyczną optymalizacją 

parametrów 2D (gain, kompresja obrazu, linia bazowa, ale bez TGC) do aktualnie badanego 

obszaru przy pomocy jednego  klawisza? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zakup zgodnie z zapisem SIWZ 

 

Pytanie  nr 9 

Dot. pyt. 35: Prosimy o zmianę zapisu pytania z: „Możliwość płynnej zmiany szerokości 

Wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) dla wszystkich oferowanych głowic" na „Możliwość zmiany 

szerokości wyświetlanego obrazu 2O (B-Mode} dla wszystkich oferowanych głowic" W Ośrodku 

cyfrowym nie ma możliwości płynnej zmiany, gdyż zmiana następuje w sposób skokowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie planuje zmiany treści SIWZ 

 

Pytanie nr 10  

Dot. pyt. 49: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą Convex o kacie 

mierzenia min. 65 stopni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje zakup zgodnie z zapisem SIWZ 
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