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Nr referencyjny: TZ.372.35.2020                                 Zielona Góra 01.07.2020 r. 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ  oraz zmianie 

terminu składania i otwarcia ofert. 
 
 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. niniejszym 
informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia nr referencyjny: TZ.372.35.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup 
aparatów USG wraz z osprzętem – 2 szt. dla |Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Klinicznego Oddziału 
Chirurgii Naczyniowej, wniesiono następujące pytania: 
 
 PYTANIE 1 
Dotyczy: ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 
OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych, oddzielnie na każdy z dwóch aparatów USG, co 
pozwoli Wykonawcy wziąć udział w postępowaniu i zwiększy konkurencyjność? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 2 
Dotyczy pkt 20  - Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością exportu obrazów i pętli obrazowych 
na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach BMP, JPG, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)? Są to najbardziej 
powszechne formaty zapisu plików odtwarzane bezproblemowo na każdym urządzeniu. Dopuszczenie parametru wpłynie 
na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 3 
Dotyczy: pkt 56 -  Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę convex posiadającą 
precyzyjnie dobraną częstotliwość obrazowania harmonicznego o zakresie 1,5 – 2,2 MHz? Dopuszczenie parametru 
wpłynie na ilość złożonych ofert, a więc zwiększy konkurencyjność postępowania. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 4 
Dotyczy: Załącznik nr 4 wzór umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej 
nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy 
nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna 
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do 
szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie 
przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie 
interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie 
się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 5 
Dotyczy: Załącznik nr 4 wzór umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? 
Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego 
ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
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PYTANIE 6 
Dotyczy: Załącznik nr 4 wzór umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw 
własności intelektualnej? 
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że 
urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej 
osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,  
(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez 
roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz  
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 
2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub 
wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 
3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu 
jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez 
Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez 
Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów 
przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów 
w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; 
(d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było 
uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po 
tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane 
naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i 
sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 
4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, 
wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia 
lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części 
ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 
5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do 
oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub 
umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 
6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych 
z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.  
7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia 
o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu 
w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 7 
Dotyczy: Załącznik nr 4 wzór umowy § 6 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu 
Umowy?   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 8 
Dotyczy: Załącznik nr 4 wzór umowy § 6 
Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne 
i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień 
w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub 
importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia 
w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać 
dostawę, instalacje i/lub szkolenie, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień 
i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo 
rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 6 wzoru umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane uzupełnienie umowy. Ustawowe uregulowania wynikające 
z przepisów szczególnych związanych ze zwalczaniem COVID 19 wprowadzone w związku z epidemią, w tym 
uregulowania dotyczące ograniczenia możliwości dochodzenia kar umownych w sytuacjach przewidzianych tym 
przepisami jest wystarczające, dla zabezpieczenia interesu Wykonawcy i ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu 
kar umownych. 
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PYTANIE 9 
Dotyczy: Załącznik nr 4 wzór umowy § 3 
Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy 
z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień 
w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, 
brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §3 wzoru umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy. Takie przedłużenie mogłoby być 
uzasadnione w przypadku dostaw sukcesywnych. Przedmiotem postępowania i umowy jest jednak dostawa konkretnego 
urządzenia, w związku z czym Wykonawca składając ofertę powinien wiedzieć, czy będzie miał możliwość realizacji 
zamówienia. W ostateczności interes wykonawcy jest i bez takiego wydłużenia chroniony przepisami ogólnymi, 
powszechnie obowiązującymi, w tym  związanymi z COVID 19, w przypadku gdy ze względu właśnie na siłę wyższą nie 
będzie mógł zrealizować dostaw w zakładanym terminie. 
 
PYTANIE 10 
Dotyczy: pkt 5 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system był ultrasonografem klasy PREMIUM z najwyższej serii danego 
producenta (tzw. ultrasonograf flagowy, najwyższej klasy)? Mając na uwadze całokształt postawionych przez 
Zamawiającego wymogów, istotnym wdaje się być postawienie takiego wymogu, ponieważ zagwarantuje to 
Zamawiającemu zakup systemu o najlepszych parametrach technicznych i dający możliwości rozbudowy o najbardziej 
zaawansowanie rozwiązania technologiczne – które bardzo często są kluczowe do prowadzenia innowacyjnych badań 
naukowych na ww. systemie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
 
PYTANIE 11 
Dotyczy: pkt 8, 11, 16, 18 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf niższej klasy niż PREMIUM, którego podstawa jezdna nie jest wyposażona 
w centralny hamulec, pozbawiony wysuwanej klawiatury alfanumerycznej, posiadający monitor LCD min. 21 cali oraz 
dysk wewnętrzny 512 GB? Udzielenie przez Zamawiającego pozytywnej odpowiedzi na którykolwiek z powyższych 
punktów (pkt. 8, 11, 16 oraz 18) może umożliwić różnym dostawcą złożenie ważnej oferty na aparat zdecydowanie niższej 
klasy niż klasa PREMIUM. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 12 
Dotyczy: pkt 20 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg renomowanego producenta, posiadający możliwość exportu 
obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach JPG, DICOM, AVI (dla pętli 
obrazowych), pozbawiony możliwości eksportu obrazów i pętli obrazowych w formatach BMP oraz TIFF? Przyjętym 
standardem medycznym plików obrazowych jest format DICOM, pozostałe formaty nie są standardami medycznymi. 
Pliki JPG oraz AVI gwarantują Użytkownikowi te same funkcjonalności co pliki w formatach BMP oraz TIFF. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 13 
Dotyczy: pkt 21 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg renomowanego producenta, posiadający pasek szybkiego wyboru 
głowicy dostępny na głównym ekranie panelu dotykowego, posiadający funkcję przypisywania domyślnego „presetu” 
obrazowania dla poszczególnych głowic? Oferowane przez nas rozwiązanie dodatkowo umożliwia przełączanie się 
między różnymi głowicami obrazowymi przy zachowaniu tego samego presetu, co przyspiesza i ułatwia pracę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 14 
Dotyczy: pkt 25 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie wbudowanego zasilania bateryjnego spełniającego standardy medyczne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Wszystkie swoje wymagania w powyższym zakresie Zamawiający 
określił w pkt 25 załącznika nr 2 do SIWZ. 
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PYTANIE 15 
Dotyczy: pkt 59 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o elastografię typu „Shear Wave” w czasie rzeczywistym, kodowanej 
kolorem na głowicy liniowej? Możliwość rozbudowy o elastografię typu „Shear Wave” kodowanej kolorem na głowicy 
liniowej jest charakterystyczna dla klasy PREMIUM, systemy niższej klasy posiadają wyłącznie elastografię SW na 
głowicy typu convex a destynacja aparatu na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyń sugeruje, że dostęp do tej 
technologii wydaje się być istotniejszy na głowicy linowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga możliwości rozbudowy o elastografię typu „Shear Wave” w czasie rzeczywistym, kodowanej 
kolorem na głowicy liniowej, wymaga możliwości rozbudowy o elastografię typu „Shear Wave” w czasie rzeczywistym, 
kodowanej kolorem i elastografię typu strain. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 16 
Dotyczy: pkt 63 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o matrycową głowicę wolumetryczną (w pełni 
elektroniczną), umożliwiającą wizualizację m.in. w dwóch płaszczyznach jednocześnie w czasie rzeczywistym oraz 
trójwymiarowe obrazowanie przepływów w naczyniu? Jeśli powyższy wymóg nie zostanie wprowadzony przez 
Zamawiającego, to czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg niższej klasy niż klasa PREMIUM 
renomowoanego producenta, posiadający możliwość rozbudowy o Głowicę Liniową wolumetryczną (3D/4D), 
szerokopasmową  o zakresie częstotliwości pracy 5-13 MHz - wykonaną w technologii nie matrycowej (elektronicznej)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o matrycową głowicę wolumetryczną (w pełni 
elektroniczną), umożliwiającą wizualizację m.in. w dwóch płaszczyznach jednocześnie w czasie rzeczywistym oraz 
trójwymiarowe obrazowanie przepływów w naczyniu. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym 
samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 17 
Dotyczy: pkt 70 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg renomowanego producenta, posiadający monitor LCD 
o przekątnej min. 21” i rozdzielczości 1920x1080 pixeli na ruchomym wysięgniku – z możliwością regulacji położenia 
monitora w 3 płaszczyznach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 18 
Dotyczy: pkt 95 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg renomowanego producenta, posiadający 5 map szarości? 
Standardowo wykorzystywana przez użytkownika jest tylko jedna mapa szarości a modyfikowane w trakcie pracy są inne 
parametry wpływające w sposób zdecydowanie bardziej znaczący na jakość obrazowania systemu niż mapa szarości.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 19 
Dotyczy: pkt 120 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg renomowanego producenta, wyposażony w głowicę liniową 
wysokiej rozdzielczości o zakresie pracy 5,0-12,0 MHz, posiadającą 512 elementów akustycznych? Na jakość 
obrazowania większy wpływ na ilość elementów akustycznych wysyłających i odbierających sygnał, niż sam zakres 
częstotliwości pracy głowicy. Dlatego proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie różni się zakresem częstotliwości 
pracy a znacząco przewyższa minimalną ilości elementów akustycznych głowicy wymaganych przez Zamawiającego, co 
jest korzystniejsze dla Użytkownika i daję większe możliwości diagnostyczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 20 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 11 wymaga: Monitor o rozdzielczości Full HD min. 1920x1080 oraz przekątnej min. 23 cali 
wykonany w technologii LED. 
Czy Zamawiający dopuści aparat USG w wielu parametrach przewyższających wymagane rozwiązania z monitorem Full 
HD1920x1080 o wielkości 21,5 cala? 
Takie rozwiązanie w żadnym wypadku nie wpływa na możliwości diagnostyki klinicznej i niewiele odbiega od wymagań 
Zamawiającego.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 21 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 17 wymaga: Aparat wyposażony w min. 4 równoważne, aktywne gniazda na głowice. 
Czy Zamawiający dopuści aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymagane rozwiązania z 3 aktywnymi 
gniazdami dla sond i możliwością rozbudowy o 4 aktywne identyczne gniazdo?  
Zamawiający wymaga w tej konfiguracji 3 sond i rozwiązanie z 3 portami będzie rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 22 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 20 wymaga: Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive 
w formatach min.  BMP, TIFF, JPG, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych). 
Czy Zamawiający dopuści aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymagane rozwiązania bez możliwości 
eksportu w formacie TIFF? Taki format jest rzadko wykorzystywany i nie ma żadnej przewagi nad stosowanymi 
formatami BMP, JPG, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych). 
Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 dopuszcza zaproponowane rozwiązanie oraz dokonał stosownych 
zmian w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
PYTANIE 23 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 31 wymaga: Max. Farme rate powyżej 1900 kl/s. 
Czy Zamawiający dopuści aparat z częstotliwość odświeżania obrazu 2D do 500 Hz, która jest zoptymalizowana dla 
uzyskania jak największej jakości obrazu. Należy zauważyć, że ustawienie tego parametru na poziomie 1900 kl/sek nie 
daje możliwości pełnej diagnozy, ponieważ przy powyższym ustawieniu pole obrazowania jest tak zawężone, że nie 
dostarcza żadnych informacji klinicznych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 24 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 32 wymaga: Min. 6 pasm częstotliwości dla obrazowania harmonicznego.  
Czy Zamawiający dopuści aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymagane rozwiązania który z zależności od 
zastosowanej sondy posiada od 3 do 10 częstotliwości harmonicznych? 
Należy zauważyć, że w opisie sond w pkt. 56-58 Zamawiający wymaga od 3 do 6 częstotliwości harmonicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 25 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 34 wymaga: Maksymalna prędkość PW przy zerowym kącie bramki  min. ± 6 m/s 
Czy Zamawiający nie uważa, że wysokiej klasy aparat do badań naczyń powinien  posiadać możliwość pomiaru prędkości 
PW przy zerowym kącie bramki  na poziomie min. ± 12 m/s? 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 26 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 38 wymaga: Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w 
zakresie ± 70 stopni.  
Czy Zamawiający dopuści aparat USG z  automatyczną korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego 
przycisku w zakresie ± 60 stopni? Kąt ± 60 stopni jest ogólnie przyjęty jako najlepszy kąt dla pomiarów dopplerowskich.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
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PYTANIE 27 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 39 wymaga: Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Pulse Wave Doppler (m.in. 
dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, 
Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia Dopplera Pulsacyjnego 
– SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego 
przycisku. 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający: Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Pulse Wave Doppler 
(m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera 
Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja 
kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku, ale bez  automatyczne ustawienie położenia 
Dopplera Pulsacyjnego – SV?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 28 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 43 wymaga: Oprogramowanie wykorzystujące technikę zliczania pikseli do analizy unaczynienia 
i przepływu mierzonego w regionie zainteresowania ROI, stosowane w analizie perfuzji narządów, unaczynienia guza, 
ocenie przepływu mikronaczyniowego o niskiej prędkości itp., z podaniem wartości indeksu unaczynienia 
(Vascularization Index) oraz indeksu przepływu (Flow Index). 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający: Oprogramowanie wykorzystujące technikę zliczania pikseli do analizy 
unaczynienia i przepływu mierzonego w regionie zainteresowania ROI, stosowane w analizie perfuzji narządów, 
unaczynienia guza, ocenie przepływu mikronaczyniowego o niskiej prędkości itp., z podaniem wartości indeksu 
unaczynienia (Vascularization Index), bez możliwości wyznaczenia Flow Index?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 29 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 44 wymaga: Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu 
(wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej 
w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 30 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 56 wymaga głowicy convex : z kątem skanowania powyżej min. 100 stopni. 
Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą convex o kącie obrazowania do 90 stopni? Jest to wartość niewiele 
odbiegająca od wymaganej i nie mająca żadnego wpływu na możliwości kliniczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednocześnie informuje, że wykreśla w punkcie 56 wymóg ”kąt 
skanowania powyżej min. 100 stopni”  wprowadzając stosowne zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
PYTANIE 31 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 57 wymaga głowicy liniowej z:  Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości. 
Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą liniową posiadającą 5 pasm częstotliwości?  Jest to wartość niewiele 
odbiegająca od wymagań Zamawiającego i nie mająca wpływu na możliwości kliniczne oferowanego aparatu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 32 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 59 wymaga: Możliwość rozbudowy o elastografię typu „Shear Wave” w czasie rzeczywistym, 
kodowana kolorem i elastografię typu strain. 
Czy Zamawiający potwierdzi, że wymagana opcja ma działać zarówno na głowicach liniowych jak i conevx? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  
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PYTANIE 33 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 63 wymaga: Możliwość rozbudowy o Głowica Liniowa wolumetryczną(3D/4D), szerokopasmowa, 
Zakres częstotliwości pracy min. 3-14 MHz,  Liczba elementów min. 190, Pole skanowania min. 38 mm. 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę wolumetryczną? Jest to głowica praktycznie nie 
używana obecnie w diagnostyce i w żaden sposób nie ograniczy możliwości diagnostycznych oferowanego aparatu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 34 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 76 wymaga: Aparat wyposażony w min. 4 równoważne, aktywne gniazda na głowice. 
Czy Zamawiający dopuści aparat USG w wielu miejscach przewyższający wymagane rozwiązania z 3 aktywnymi 
gniazdami dla sond i możliwością rozbudowy o 4 aktywne identyczne gniazdo? Zamawiający wymaga w tej konfiguracji 
3 sond i rozwiązanie z 3 portami będzie rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 35 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 85 wymaga: Regulacja strefy, wielkością i pozycją ogniska (focal zone) od jednego punk-tu aż po 
cały obszar skanowania. 
Czy Zamawiający dopuści aparat USG, który oprócz regulacji strefowej, wielkości i pozycji ogniska (focal zone), posiada 
ciągłą optymalizację sygnału wysyłanego co umożliwia bardziej płynną pracę nie wymagającą nadmiernej regulacji 
poziomu ognisk. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 36 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 87 wymaga: Funkcja elastografii typu „Shear Wave” w czasie rzeczywistym, kodowana kolorem 
wraz z mapą wiarygodności pomiaru. Funkcja dostępna na głowicy convex. Możliwość uzyskania w raporcie min. 10 
wyników pomiarowych. Wielkość bramki koloru min. 3x3 cm. 
Czy Zamawiający nie uważa że wymagana funkcja powinna być również dostępna na zaoferowanej głowicy liniowej? 
Zwiększyło by to znacznie możliwości diagnostyczne oferowanego aparatu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 37 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 90 wymaga: Max. Farme rate powyżej 1900 kl/s. 
Czy Zamawiający dopuści aparat z częstotliwość odświeżania obrazu 2D do 500 Hz, która jest zoptymalizowana dla 
uzyskania jak największej jakości obrazu. Należy zauważyć, że ustawienie tego parametru na poziomie 1900 kl/sek nie 
daje możliwości pełnej diagnozy, ponieważ przy powyższym ustawieniu pole obrazowania jest tak zawężone, że nie 
dostarcza żadnych informacji klinicznych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 38 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 116 wymaga: Cyfrowe wyjście Display Port. 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający wyjście video za pomocą równie nowoczesnego złącza HDMI? Złącze 
HDMI jest dużo częściej stosowane do podłączania dodatkowych monitorów niż wyjście Display Port. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 39 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 118 wymaga głowicy convex: - ilość elementów: min. 320. 
Czy Zamawiający dopuści aparat USG wyposażony w szerokopasmową głowicę Single Crystal od 1-8 MHz o ilości 
kryształów 192? W przypadku głowic w wykonanych w technologii Single Crystal nie spotyka się w jednym rzędzie 
większej ilości elementów.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 40 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Zamawiający w Pkt 120 wymaga głowicy liniowej posiadającą : zakres częstotliwości pracy min. 2-13 MHz. 
Czy Zamawiający dopuści aparat USG wyposażony w szerokopasmową głowicę liniową wykonaną w technologii 
Multicrystal o ilości elementów 1700 i częstotliwościach pracy 2,5-14 MHz? Jest to wartość niewiele odbiegająca od 
wymagań Zamawiającego i nie mająca wpływu na możliwości kliniczne oferowanego aparatu. Dodatkowo sonda pracuje 
również z oprogramowaniem do elastografii typu „Shear Wave” co dodatkowo poszerzy możliwości diagnostyczne 
oferowanego aparatu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 41 
Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowej głowicy liniowej o częstotliwości 3-12 MHZ i szerokości pola 
obrazowania co najmniej 49 mm do diagnostyki naczyń obwodowych? Głowice o szerszym polu obrazowania pozwalają 
na wizualizację większych obszarów naczyń w czasie rzeczywistym, co w przypadku oddziału klinicznego chirurgii 
naczyniowej ma dużą wartość diagnostyczną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowej głowicy liniowej o częstotliwości 3-12 MHZ i szerokości pola 
obrazowania co najmniej 49 mm do diagnostyki naczyń obwodowych. 
 
PYTANIE 42 
Dotyczy: pkt 7 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
W związku z zakupem aparatu wysokiej klasy prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aparatu który posiada 
4500 000 kanałów nadawczych oraz 4500 000 kanałów odbiorczych 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w 
załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
PYTANIE 43 
Dotyczy: pkt 9 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał zakres regulacji do 320 db? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
PYTANIE 44 
Dotyczy: pkt 11, 18 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dysku twardego SSD o pojemności nie mniejszej niż 1 TB oraz 
monitora o przekątnej minimum 23 cale i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 pikseli. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie typu dysku twardego.   
 
PYTANIE 45 
Dotyczy: pkt 25 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w zasilanie awaryjne, pozwalające na transport 
oraz pracę powyżej 20 minut. Takie rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć aparat w trakcie pracy i zminimalizować ryzyko 
wystąpienia skoków napięcia lub przerwy w dostawie prądu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Wszystkie swoje wymagania w powyższym zakresie Zamawiający 
określił w pkt 25 załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
PYTANIE 46 
Dotyczy: pkt 43 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w oprogramowanie równoważne służące do 
analizy jakościowej oraz ilościowej kurczliwości ścian tętnic metodą strain z podziałem na 6 segmentów badanego 
odcinka celem wczesnego określenia wykrycia powikłań układu naczyniowego z możliwością generowania raportu z 
analizą wykonanego pomiaru z podaniem wartości indexu. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 47 
Dotyczy: pkt 59 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
W związku z faktem, iż Zamawiający planuje dokonać zakupu aparatów dla oddziałów klinicznych prosimy o 
potwierdzenie iż będzie wymagał elastografii typy shearwave mapowanej kolorem oraz elastografii typu strain. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wszystkie swoje wymagania określił w SIWZ i jej załącznikach. 
 
PYTANIE 48 
Dotyczy: pkt 70,78 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dysku twardego SSD o pojemności nie mniejszej niż 0,5 TB oraz 
monitora o przekątnej minimum 23 cale i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 pikseli. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wszystkie swoje wymagania określił w SIWZ i jej załącznikach. 
 
PYTANIE 49 
Dotyczy: pkt 87 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium z elastografią fali poprzecznej tzw. „Sharvave” 
wraz z wskaźnikiem wykonania poprawności i powtarzalności badania, z możliwością uzyskania i raportów z 20 
pomiarów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 50 
Dotyczy: pkt 87 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający będzie wymagał ultrasonografu klasy Premium z elastografią kodowaną kolorem, która wymaga 
wybrania tylko jednego obszaru ROI do obliczenia współczynnika odkształcenia (strain ratio)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w 
załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
PYTANIE 51 
Dotyczy: pkt 100,102 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający PRF dla funkcji Color Doppler i 
Power Doppler w zakresie 1-14KHz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 52 
Dotyczy: pkt 118- Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający rozwiązanie równoważne w postaci 
głowicy convex wykonanej w technologii single crystal z możliwością wykonywania badań kontrastowych, elastografią 
shearwave, obrazowaniem harmonicznym, pracująca w szerszym zakresie niż wymagany zakresie 1-7 MHz? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 53 
Dotyczy: pkt 56, 57, 58, 118, 119, 120 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie, iż 1 element piezoelektryczny to 2 elementy akustyczne oraz iż Zamawiający w wyżej 
wymienionych punktach podaje ilość elementów piezoelektrycznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie określa rodzaju wymaganych elementów tylko określa ich ilość. 
 
PYTANIE 54 
Dotyczy: pkt 119 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium jako rozwiązanie równoważne posiadający 
głowicę o następujących parametrach: głowica kardiologiczna pracująca w zakresie częstotliwości 2-4 MHz, posiadająca 
80 elementów i kąt skanowania 90 stopni? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 55 
Dotyczy: pkt 120 - Załącznik nr 2 do SIWZ  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający rozwiązanie równoważne w postaci 
głowicy liniowej pracującej w zakresie częstotliwości 3-12MHz, posiadającej 256 elementów o polu skanowania 50 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 
PYTANIE 56 
Autoryzacja producenta zapewnia prawidłowe wykonanie zamówienia, dostęp do części i możliwość naprawy 
w autoryzowanym serwisie. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał aby 
ultrasonografy zostały dostarczone przez dystrybutora autoryzowanego przez producenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 
PYTANIE 57 
Dotyczy: pkt 12 - Załącznik nr 1 do SIWZ  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od numerowania stron w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na brak numeracji jedynie na dokumentach potwierdzających wniesienie wadium oraz 
pełnomocnictwie 

 
PYTANIE 58 
Dotyczy: Załącznik nr 4 wzór umowy §5 ust. 3 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli 10 dni roboczych. 
Odpowiedź: 
NIE. Zamawiający ma na myśli dni kalendarzowe. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią §5 ust. 3 
projektu umowy wymaga usunięcia awarii w okresie 10 dni (kalendarzowych), jednocześnie Zamawiający zastrzega 
sobie, że informować o awarii Wykonawcę będzie w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8:00 a 17:00, od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 
PYTANIE 59 
Dotyczy: Załącznik nr 4 wzór umowy §5 ust. 4 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli dni robocze. 
Odpowiedź: 
NIE. Zamawiający ma na myśli dni kalendarzowe. 
 

 
ZMIANA TREŚĆ SIWZ 

W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ  w następujący sposób: 
W miejsce dotychczasowego załącznika: 
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo-techniczny 
wprowadza się załącznik: 
Załącznik nr 2 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny po zmianach 

 
 

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący 
sposób: 

 
Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:  
1.  ROZDZIAŁ XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2. 
Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 03.07.2020 r. o godzinie 10:00. 
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 07.07.2020 r. o godzinie 10:00. 
 
2. ROZDZIAŁ XX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, XX.I Zapisy dotyczące składania oferty 
w formie tradycyjnej (papierowej), pkt 6  
Było: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami 
w kopercie, opisanej w następujący sposób: 
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Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 
Dział Zamówień Publicznych 

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 
Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

Zakup aparatów USG wraz z osprzętem – 2 szt. dla |Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz 
Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej  

– nr ref.: TZ.372.35.2020 
Nie otwierać przed 03.07.2020 r. Godz. 11:00 

 
 
Jest: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami  
w kopercie, opisanej w następujący sposób: 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 
Dział Zamówień Publicznych 

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 
Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

Zakup aparatów USG wraz z osprzętem – 2 szt. dla |Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz 
Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej  

– nr ref.: TZ.372.35.2020 
Nie otwierać przed 07.07.2020 r. Godz. 11:00 

 
 
3. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Było:  
1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 03.07.2020 r. do godziny 10:00 

Jest:  
1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 07.07.2020 r. do godziny 10:00 
 

4. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Było:  
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie 
Zamawiającego. 
Jest: 
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje 
stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr  548854-N-2020 z dnia 09.06.2020r. 
 
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie 
w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.                                                                         

 
Załącznik: 
 - Załącznik nr 2 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny po zmianach 
                 
           ZAMAWIAJĄCY: 
        

PREZES ZARZĄDU 
Marek Działoszyński 
(podpis na oryginale) 
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