
 
 

 

 
Sygnatura sprawy: K/COVID-19/4/2021-2 

 

Warszawa, dnia 05.10.2021 r. 

 

  

Strona internetowa prowadzonego postępowania 

https://www.grochowski.waw.pl 
 

 

Zapytania dotyczące ogłoszenia konkursowego  bez stosowania przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

z późn.zm.), zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842,  

z późn. zm.), którego przedmiotem jest zakup i dostawa trzech aparatów USG, sygnatura 

sprawy: K/COVID-19/4/2021. 

 

Zamawiający otrzymał pytania dotyczące opisu przedmiotu, zwanej dalej:  

opis przedmiotu - załącznik nr 1, parametry techniczno – użytkowe – załącznik nr 1a oraz 

parametry techniczno – użytkowe – załącznik nr 1b, formularz ofertowy - załącznik nr 2: 

sygnatura sprawy: K/COVID-19/4/2021. 

 

Pytanie nr 1 dot. udziału w Konkursie Ofert 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga złożenia oferty całościowej na dostawę 

wszystkich 3 aparatów USG, czy dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne 

aparaty – np. tylko na aparat o  parametrach technicznych wyszczególnionych w załączniku 

nr 1a (z pominięciem aparatów opisanych w załącznikach nr 1 i 1b).  

Odpowiedź: Szpital dopuszcza złożenie ofert częściowych. 

 

Załącznik nr 1:  

 

Pytanie 1 dot. pkt. 4 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o dynamice systemu 250 dB ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 2 dot. pkt. 17 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o motorowej regulacji panelu sterowania  

w zakresie 165 mm ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

 

 



                                                                                   

 
   

 

Pytanie 3 dot. pkt. 19 i 20 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o pamięci CINE 700 MB i maksymalnej 

długości zapamiętanej pętli w trybie M oraz D - 70 s ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 4 dot. pkt. 34 

Czy Zamawiający wymaga zakupu dodatkowej licencji oprogramowania Nexus ? 

Odpowiedź: Tak, Szpital wymaga zakup licencji oprogramowania NEXUS. Ofertę proszę 

przygotować wariantowo: A – z wykupioną licencją, B – bez wykupionej licencji. 
 

Pytanie 5 dot. pkt. 36 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o maksymalnej głębokości obrazowania 40 cm ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 6 dot. pkt. 50 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf z obrazowaniem typu Compound Imaging  

z 3ustawieniami ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 7 dot. pkt. 53 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf pozwalający na przetwarzanie danych RAW 

DATA i pozwalające na zmianę wzmocnienia obrazu ale bez możliwości zmiany dynamiki. 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 8 dot. pkt. 54 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf bez obrazowania 3D z wolnej ręki ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza.   
 

Pytanie 9 dot. pkt. 37 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf bez możliwości regulacji STC ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 10 dot. pkt. 43 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf z obrazowaniem trapezowym o kącie +/- 15 

stopni ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 11 dot. pkt. 56, 57 i 60 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf z Trybem Dopplera Spektralnego PWD  

o zakresie prędkości dla kąta zerowego 6,9 m/s, uchylności +/- 20 stopni i prędkością w trybie 

TRIPLX poniżej 10 m/s ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 12 dot. pkt. 66 i 67 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o prędkości odświeżania w trybie Color Doppler 

270 klatek/s i uchylności +/1 20 stopni 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 13 dot pkt. 75 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf z funkcją badania mikroprzepływów  

z prędkością odświeżania niższą niż opisaną w pkt. 75 ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

 

 



                                                                                   

 
   

 

Pytanie 14 dot. pkt. 77 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf z funkcją anatomicznego m mode ale bez 

możliwości zmiany kąta po zamrożeniu obrazu ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 15 dot. pkt. 78 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf pozwalający na uzyskanie prędkości w trybie 

CW dla zerowego kąta 15 m/s ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 16 dot. pkt. 88, 90, 91 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf wyposażony w głowice convex Single Crystal  

o zakresie od 1 do 7 MHz, kącie skanowania 60 stopni, możliwość pracy z oprogramowaniem  

do elastografii ShearWave oraz bez możliwości pracy z oprogramowaniem do fuzji 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 17 dot. pkt. 94, 95, 96, 97 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf wyposażony w głowicę liniową o zakresie  

od 3 do 19 MHz, 192 elementach, bez elastografii akustycznej i bez możliwości rozbudowy  

o oprogramowanie do fuzji ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 18 dot. pkt. 106 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf wyposażony w elastografię SE na głowicy 

liniowej i endocavity ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 19 dot. pkt. 109 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf z pomiarem wartości elastografii Shear Wave 

ale bez możliwości wyświetlania wartości stłuszczenia ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

Pytanie 20 dot. pkt. 118, 119, 140 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf bez możliwości rozbudowy o funkcję fuzji oraz 

IOTA ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital nie dopuszcza. 
 

 

Załącznik 1a: 

 

Pytanie 1 dot. pkt. 5 

Wnioskujemy o zmianę wymogu opisanego w pkt. 5 i wymaganie aby zaoferowany ultrasonograf 

posiadał min. 14 bitowy przetwornik cyfrowy. Przetwornik ADC o wyższej liczbie bitów zapewnia 

wyższą rozdzielczość, szybkość działania oraz pozwala na przetwarzanie więcej informacji w tym 

samym czasie. Podniesienie wymogu zagwarantuje to Zamawiającemu, że zaoferowane 

ultrasonografy będą ultrasonografami klasy premium. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 2 dot. pkt. 8 

Wnioskujemy o zmianę wymogu opisanego w pkt. 8 i wymaganie aby zaoferowany ultrasonograf 

posiadał min. 5 aktywnych gniazd głowic obrazowych. Liczba portów głowic określa klasę 

zaoferowanego ultrasonografu oraz jego możliwości konfiguracji do różnych specjalności. 

Rozwiązania klasy premium charakteryzują się min. 5 portami głowic. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 



                                                                                   

 
   

 

Pytanie 3 dot. pkt. 9 

Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf wyposażony w 5 portów głowic ale bez dwóch gniazd 

parkingowych ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 4 dot. pkt. 10 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf klasy premium wyposażony w 14 bitowy 

przetwornik ADC, 5 portów głowic o dynamice systemu 250 dB ? 

Odpowiedź: Tak, Szpital dopuści. 
 

Pytanie 5 dot. pkt. 11 

Wnioskujemy o zmianę wymogu opisanego w pkt. 11 i wymaganie aby zaoferowany ultrasonograf 

wyposażony był min. w 23 " monitor co jest charakterystyczne dla rozwiązań klasy premium. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 6 dot. pkt. 14 

Wnioskujemy o zmianę wymogu opisanego w pkt. 14 i wymaganie aby zaoferowany ultrasonograf 

wyposażony był w panel dotykowy o przekątnej min. 12 cali. Większy ekran dotykowy ułatwi pracę 

na ultrasonografie. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 7 dot. pkt. 16 i pkt. 18 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o pamięci CINE 16 000 obrazów i pamięci 

dynamicznej M-mode lub D-mode 60 s ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 8 dot. pkt. 24 i 25 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o częstotliwości odświeżania 500 obrazów/s  

w trybie B oraz 270 obrazów/s w trybie Color. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 9 dot. pkt. 29 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o maksymalnej częstotliwości PRF dla Dopplera 

Kolorowego 13 kHz ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 10 dot. pkt. 33 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o zakresie prędkości Dopplera Pulsacyjnego 

przy zerowym kącie równym 6,9 m/s 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 11 dot. pkt. 34 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o zakresie PRF dla Dopplera Pulsacyjnego  

0,3 kHz – 25 kHz ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 12 dot. pkt. 39 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf pozwalający na odchylenie wiązki 

Dopplerowski w zakresie +/- 20 stopni ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 

 

 

 
 

 



                                                                                   

 
   

 

Pytanie 13 dot. pkt. 41 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf pozwalający na korekcję kąta w zakresie +/- 89 

stopni z regulacją co 1 stopień oraz ze skokową zmianą co 60 stopni ale bez automatycznej korekcji 

kąta bramki. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 14 do. pkt. 42 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf posiadający obrazowanie Compund ale nie  

w trybie trapezowym ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 15 dot. pkt. 51 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf posiadający funkcję Dual Live pozwalającą  

na jednocześnie wyświetlanie obrazu w trybie Bmode oraz B-mode/Color Doppler ale bez możliwości 

jednoczesnego uzyskania i wyświetlania spektrów przepływów z dwóch niezależnych bramek ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 16 dot. pkt. 57 

Czy Zamawiający wymaga aby w ramach dostarczonego ultrasonografu wykupić dodatkową licencję 

na podłączenie ultrasonografu do systemu Nexus ? 

Odpowiedź: Tak Szpital wymaga zakup licencji oprogramowania NEXUS. Ofertę proszę 

przygotować wariantowo: A – z wykupioną licencją, B – bez wykupionej licencji. 
 

Pytanie 17 dot. pkt. 75 , 76 oraz 77 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf wyposażony w głowicę convex typu Single 

Crystal o zakresie częstotliwości od 1 do 7 MHz, 192 elementową, o kącie patrzenia 60 stopni oraz  

3 pasmami częstotliwości harmonicznej. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 18 dot. pkt. 82 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf wyposażony w głowicę liniową Single Crystal  

o 3 pasmach częstotliwości harmonicznej ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 19 dot. pkt. 85 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf z możliwością rozbudowy o głowicę rektalną  

o zakresie częstotliwości od 2 do 11 MHz ale bez możliwości rozbudowy o głowicę 

dwupłaszczyznową ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 20 dot. pkt. 86, 88 i 89 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf bez możliwości rozbudowy o funkcję 

uwidaczniania przepływów bez użycia wiązki dopplerowskiej, bez możliwości rozbudowy o fuzję 

oraz bez możliwości rozbudowy o głowicę proktologiczną ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

 

Załącznik 1 b: 

 

Pytanie 1 dot. pkt. 9 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf z motorową (elektryczną) regulacją wysokości 

w zakresie 165 mm? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

 



                                                                                   

 
   

 

Pytanie 2 dot. pkt. 10 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu nowoczesny ultrasonograf wyposażony w 23 calowy monitor 

oraz 12 calowy ekran dotykowy o wadze 85 kg ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 3 dot. pkt. 12 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf wyposażony w baterię pozwalającą na pracę  

do 20 – 30 min i czuwanie w trybie standby do 22 godzin ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 4 dot. pkt. 14 i 15 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf startujący z trybu czuwania w czasie  

7s i do pełnego uruchomienia w czasie 62 s. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 5 dot. pkt. 34 i 37 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf bez funkcji automatycznego ustawiania obszaru 

zainteresowania ROI na badanym naczyniu oraz bez automatycznego donoru wielkości bramki i jej 

pozycji w trybie PW. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 6 dot pkt. 40 

Czy Zmawiający dopuści do konkursu ultrasonograf o częstotliwości odświeżania w trybie B-mode 

500 obrazów/s ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 7 dot. pkt. 47 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf bez regulacji wzmocnienia LGC ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 8 dot. pkt. 52   

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf bez wbudowanej platformy edukacyjnej ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 9 dot. pkt. 58 i 50 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf wyposażony w głowicę liniową Single Crystal  

o głębokości obrazowania od 1 do 10 cm bez przycisku do sterowania funkcjami ultrasonografu ? 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 10 dot. pkt. 65 i 67 

Czy Zamawiający dopuści do konkursu ultrasonograf wyposażony w głowicę convex o szerokości  

16 mm, długości czoła 72 mm bez przycisku do sterowania funkcjami ultrasonografu. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 
 

Pytanie 11 dot, pkt 13 

Wnioskujemy o zmianę wymogu w zakresie przekątnej monitora, w który wyposażony będzie 

zaoferowany ultrasonograf i wymóg min. 23 calowego monitora typu LED oraz ekranu dotykowego 

do obsługi o przekątnej większej niż 12 cali. 

Odpowiedź: Nie, Szpital pozostawia wymóg bez zmian. 

 

 

 



                                                                                   

 
   

 

W związku z prowadzonym konkursem bez stosowania przepisów ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zgodnie 

z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),  sygnatura sprawy: K/COVID-

19/4/2021, Zamawiający dokonuje zmiany w następującym zakresie: modyfikacji ulega załącznik  

nr 2 – formularz ofertowy, który zostaje załączony do niniejszego pisma (opublikowany wraz  

z pismem). 

 

Treść zapytań i wyjaśnienia oraz modyfikacji, zamieszczone zostają na stronie internetowej 

prowadzonego konkursu.  

 


