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Oznaczenie sprawy : 08/ZP/SPMZOZ/2019                                                        

                                                                                                             Bochnia, dn. 20-09-2019 r. 

 

STRONA INTERNETOWA 
 

Dotyczy:  

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest:   Dostawa aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 12-09-2019r. pod nr 597037-N-2019 
 

 

WYJAŚNIENIA II   TREŚCI SIWZ  

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych     
( Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz otrzymanych zapytań Zamawiający udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – wymagane parametry techniczne pkt. 22: 

„Zamawiający w pkt. 22 wymaga: Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 
obrazów, a w pkt. 27. jest zapis: Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów ( tzw. 
Cine loop ) – min. 5000 obrazów. Oba punkty dotyczą tego samego parametru. Wnosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał: Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego 
obrazów ( tzw. Cine loop ) – min. 5000 obrazów. Wnosimy o wykreślenie pkt. 22. 

Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający wykreślenie pkt. 22. 

 
Pytanie 2: 
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – wymagane parametry techniczne pkt. 24: 

Zamawiający w pkt. 24 wymaga: Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek., a w 
pkt. 28 jest zapis: Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D podać w sekundach min. 30 
sek.. Oba punkty dotyczą tego samego parametru. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie 
wymagał: Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D podać w sekundach min. 30 sek.. 
Oba punkty dotyczą tego samego parametru. Wnosimy o wykreślenie pkt. 24. 

Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający wykreślenie pkt. 24. 

 
1. Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – wymagane parametry techniczne pkt. 27- 

Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów ( tzw. Cine loop ) – min. 5000 
obrazów, 
W kolumnie „Punktacja parametru” wprowadza się zapis dot. punktów: 

5000 obrazów -        0 pkt 
Powyżej 5000 obrazów - 10 pkt. 

2. W Wyjaśnieniu I do SIWZ poprawia się datę na 19 – 09 – 2019r.  

        Zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia, ani 
terminu składania ofert, który upływa w dniu 25 września  2019 r. o godzinie 10:00.  

                                                                                        KIEROWNIK  ZAMAWIAJĄCEGO  

 

                                                                                             Lek. dent. Agnieszka KUBAS 


